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1. Змiст та ocHoBHi
iншими документами

цiлi документа державного планування, його зв'язок

державного планування.
2. Характеристика поточного стану довкiлля, у тому числi здоров'я населення,

,u,rрЪ."ознi зйiни цього стану, якщо документ державного планування не буле

,ur"Ърд*.*rо (за адмiнiстративними даними, статистичною iнформаuiею та

результатами дослiджень). "",б
3. Характеристика стану довкiлля, умов життсдiяльностi насеJIення та стану

його 
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,доро"'" на територiях, якi ймовiрно з€внають впливу (за

адмiнiстративними даними, статистичною iнформачiсю та результатами
дослiджень). . " ",24
4. Екологiчнi проблеми, У TOIury числi ризики впливу на здоров'я населення, якi

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територiй з

природоохоронним статусом (за адмiнiстративними даними, статистичною

iнформаuiею та результатами дослiджень). ..........25
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мiжнародному, державному та iнших рiвнях, що стосуютъся документа

державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань пiд час

пiдготовки документа державного планування... ....,..."27
б. опис наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення, у тому
числi вторинних, кумулятивних, синергiчних, коротко_, середньо_ та

довгострокових (1, 3-5 та 10-15 poKiB вiдповiдно) а за необхiдностi - 50-100

poKiB), постiйних i тимчасових, позитивних i негативних

наслiдкiв " "28
7. Заходи, що передбачаеться вжити для запобiгання, зменшення та

пом'якшення негативних наслiдкiв виконання документа державного
планування... ,. ",33
8. Обгрунryвання вибору виправданих €tлътернатив, що розгЛяд€LIIися, ОПИС

способу, в який здiйснювалася стратегiчна екологiчна оцiнка, у тому числi

буль_якi ускладнення (недостатнiсть iнформацii та технiчних засобiв пiД ЧаС

здiйснення TaKoi оцiнки). .............33
g. Заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконаннЯ

документа державного планування для довкiлля, у тому числi для здоров'я
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10. опис ймовiрних транскордонних наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для



ОБСЯГ ДОСЛIДЖЕНЬ ТД МЕТОДОЛОГIЯ СТРДТЕГIЧНОI
ЕКОЛОГItIНОi ОЦIНКИ

з 12 жовтня 2018 року в YKpaTHi введено в дiю Закон УкраiЪи <Про

стратегiчну екологiчну оцiнку>>, який визначае необхiднiсть здiйснення

процедури стратегiчноi екологiчнот оцiнки для документiв державного
пJIанування у встановленому законодавством шорядку.

Стратегiчна екологiчна оцiнка (далi _ сЕо) - це iHcTpyMeHT стратегiчного

планування, направлений на включеннrI екологiчних прiоритетiв в програми,

плани, полiтики.

Вiдповiдно до л. 2О Плану заходiв щодо виконання Концепцii реалiзацiТ

державноi полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року,
затвердженого розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06.12.201-7

Nч 878-р, мiсцевi органи виконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядуваннrI

маютъ здiйснювати пiдготовку та виконання пiлотних проектiв з розроблення i

реалiзацii мiсцевих планiв з адаптацii до змiни клiмату на piBHi регiонiв, а також

MicT, селищ i сiл.

У BepecHi 2019 року розпорядженнrIм мiського голови Буряка В.В. було

створено робочу групу з розробки Плану дiй з адаптацiт до наслiдкiв змiни
клiмату MicTa Запорiжжя.

структурними пiдроздiлами виконавчого комlтету мlсько1 Ради з

урахуваНням проПозицiЙ членiв робочоТ групи було розроблено проект Плану

дiИ. адаптацiт до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя (далi - План дiй).

г[пан дiй щодо вирiшення проблем, пов'язаних з впливом змlни клlмату, у
тому числi його мiнливостi та екстремаJIьних проявiв, вкJIючае сукупнiсть

заходiв, якi направленi на досягнення спiльноi мети - мiнiмiзацii вразливостi

м.Запорiжжя.

Складання Звiry про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту Плану дiй з

адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя здiйснюв€tлось з

урахуванням Методичних рекомендацii iз здiйснення стратегiчнот екологiчнот

оцi"п" документiв державного планування, затвердженi HaKutзoM Мiнприроли
вiд 10.08.2018 Jt 296, iз змiнами внесеними нак€вом Мiнприроди вiд29.t2.201'0

J\b465.

пiiдроздiлами KoMiTeTy MicbKoT
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ОБСЯГ СТРАТЕГIЧНОi ЕКОЛОГIЧНОi ОIДНКИ

перше завдання було визначити обсяг (скоупiнг) стратегiчнот екологiчнот

оцiнки, коло органiв влади, якi братимуть участь у консультацiях, та

зацiкавлених cTopiH i необхiдного ступеня з€tлучення |ромадськостi до
консультацiй i 1^racTi у СЕО.

Щiлями СЕО Плану дiй е:

. оцiнити наслiдки виконання Плану дiй для довкiлля, У Тому числi

для здоров'я населення;
о визначити виправданi альтернативи;
. розробити заходи iз запобiгання, зменшення та пом'якшення

можливих негативних наслiдкiв виконання Г[пану лiй.

,Щля цього в Звiтi СЕО проведено:
о хорактеристику стану довкiлля (базовий сценарiй);
. здiйснено огляд наслiдкiв, якi можуть мати мiсце у разi Виконання

документа державного планування ;

. пiдготовJIено рекомендацii до впровадження документа Державного
планування.

14 листопада2019 року на сайтi Запорiзъкоi мiськоi ради (https://zp.gov.ua)

опублiкОвано заяву про визначення обсягу стратегiчноТ екологiчноi оцiнк,l
проекту Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa ЗапорiЖЖЯ. ДО
6 грудня 2ol9 року приймались зауваження i пропозиuiт до заяви про

визначення обсяry СЕО. Проте зауваження та пропозицii до обСЯry СЕО Не

надходили.

В рамках процедури СЕО виконавчим KoMiTeToM ЗапорiзькоТ MicbKoi РаЛИ
було направлено заяву про визначення обсягу стратегiчноi екологiчноi оцiнки
проекту Г[пану дiй з адаптацiI до наслiдкiв змiни клiмату MicTa ЗапорiжЖЯ ДО

,ЩепартаМентУ охоронИ здоров'Я Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii
та Щепартаменту екологiТ та природних pecypciB ЗапорiзькоI обласнОI ДеРЖаВНСТ

адмiнiстрацii.
.Щепартамент охорони здоров'я Запорiзькоi облдержаДмiнiСТРаЦiТ

зауважень чи пропозицiй до обсягу стратегiчноi екологiчноi оцiнки прОеКТУ

Плану дiй не мас (лист вiд 19.11.2019 Ns5751/03-04) (Щодаток 1).

,,Щепартаментом екологii та природних pecypciB ЗапорiзьлЮТ

облдержадмiнiстрацii листом вiд 28.11.20|9 J\b504/02.t,|7l04.3 (ДОДаТОК 2)

наданi пропозицiI.

При здiйсненнi СЕО застосовув€tлись два пiдходи:

цiлей та завдань;

та прогнозуваннi очiкуваних наслiдкiв.
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1. ЗМIСТ ТД OCHOBHI ЦIЛ ДОКУМЕНТД ДЕРЖДВНОГО
ПЛДНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ,ЯЗОК З IНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

план дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя е

докуменТом дерЖавногО планування, що пiдлягас затвердженню Запорiзькою

мiською радою.
план дiй направпений на вирiшення проблем, пов'язаних з впливом змtни

клiмату, у тому числi його мiнливостi та екстремаJIьних проявiв, вкJIюча€

.y*yrrni.r" ,u"одiв, якi направленi на досягнення спiльноi мети - мiнiмiзацii
вр€вливостi м.Запорiжжя.

,щокумент державного планування - Гfuан дiй - складаеться з наступних

роздiлiв:
ocHoBHi поняття;
вступ;
загальний огляд i характеристика MicTa Запорiжжя;

клiматична характеристика м. Запорiжжя;
оцiнка 

"p*o""ocTi 
MicTa Запорiжжя до проявiв змiни клiмату;

запропонований проект Г[пану дiй мае стати важливим документом

розвитку MicTa, об'сднавши iнновацiйнi дii в галузi енергоефективностi та

iеленоi енергетики i адаптацiйнi заходи для полiпшення безпеки мiсъкого

рекоменДованi заходи з адаптацii MicTa Запорiжжя до наслiдкiв змiни

клiмату;
висновки.

середовища, комфорту i здоров'я городян.
мiсцевi органи виконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядування

мають брати до уваги впJIив змiни клiмату пiд час пiдготовки середньо - T,l

довгострокових стратегiй та щоденного процесу прийняття рiшень. Бiльше

того, iншi зацiкавленi сторони (бiзнес, громадськiсть) також повиннi

долучатись до процесу адаптацii як опосередковано (поширення iнформацii),

так i напряму (формування умов та середовища для запровадження

адаптацiйних заходiв).
ЗапропоНованi у проекТi Плану дiй заходи з адаптацii MicTa Запорiжжя до

наслiдкiВ змiнИ клiмаry необхiдно виконувати з врахуванням матерiалiв

концепцii архiтектурного середовища MicTa Запорiжжя <<Код MicTa> для

створення единих .rрr"ц"rriв облаштування мiського середовища, збереження

об'сктiв культурнот спадщини, сприяння забезпечення едностi та комплексчог9

пiдходу до благоустрою.

ПроекТ ПланУ дiй З адаптацii до наслiДкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя

базуеться на положеннях:
закону Украiни <про ратифiкацiю Паризькот угоди>;
Закону Украiни <Про OcHoBHi засади (стратегiю) державноI екологiчноI

полiтики УкраiЪи на перiод до 2030 року);
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07. |2.20116 JФ 932-р <Про

схвалення Концепцii реалiзацiT державноi полiтики у сферi змiни клiмату на

перiод до 2030 року);
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розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.t2.20l7 Ns 878-Р <ПР.l

затвердЖеннЯ планУ заходiв щодо виконання Концепцii реалiзацii державноТ

полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року);
СтратегiТ низько вуглецевого розвитку УкраТни до 2050 РОКУ, СХВаЛеНОТ

протокольним рiшенням засiдання Кабiнету MiHicTpiB Украiни 1 8.07.20 1 8;

рiшення Запорiзькоi MicbKoT ради вiд29.11.2013 Ns 24 <Про приеднанНЯ ДО

европейсъкоi iнiцiативи <Угода MepiB>>;

Мунiцип€ulьного енергетичного плану MicTa Запорiжжя на 20 | 4,203 0 РОКИ,

затвердженого рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради вiд27.06.2014 Jф6;

Гfuану дiй сталого енергетичного розвитку MicTa Запорiжжя на 2016-2020

роки, затвердженого рiшенням ЗапорiзькоТ MicbKoT ради вiд 30.11.2016 Ns5б;

Програми ревiталiзацii мЕlJIих рiчок та iнших водойм MicTa ЗапОРiЖЖЯ На

2оL8-2028 роки, затвердженоi рiшенням ЗапорiзькоI MicbKoT рали вiд 29.08.2018

Nч12;
Програми комплексного озеленення MicTa Запорiжжя на 20|9-2029 РОКИ

<<Зелене MicTo>>, затвердженоi рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 28.08.20|9

Nч221'

Програми боротъби з карантинними рослинами MicTa ЗапорiЖЖЯ На 2016-

2025 роки, затвердженоi рiшенням Запорiзькоi мiськоI ради вiд 30.03.201б JФ8;

мiстобудiвноi документацii <Проект внесення змiн до генер€lлЬнОГо ПЛаНУ

MicTa Запорiжжя>>, затвердженоi рiшенням Запорiзькоi мiськоI РаДИ ВiЛ

27.09.20|7 Ns31 <ПрО затвердЖеннЯ мiстобулiвноТ документацii кПроект
внесеннЯ змiН до генер€UIьного плану MicTa Запорiжжя)) та внесення змiн до
генералЬногО планУ MicTa Запорiжжя, затвердженого рiшенням ЗапорiзькоТ

MicbKoi ради вiд 15.09.2004 Jф4).

2. ьрАктЕристикА поточного стАну довкIлляо у Tolvty
ЧИСЛI ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯО ТА ПРОГНОЗНI ЗМIНИ ЦЬОГО
стАну, якщо докумЕнт дЕржАвного плАн)rвАння нЕ БудЕ
ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА АДМIНIСТРАТИВНИМИ дАними,
СТАТИСТИЧНОЮ
дослIджвнь).

IНФОРМАЦI€Ю ТА РЕЗУЛЬТАТДМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ
!ля пidzоmовкч зазначеноzо розdiлу вuкорuсmовувсtлuсь daHi ГОлоВНОzО

управлiння сmаmuсmuкu у Запорiзькiй обласmi, МiuсреziональнОZО ОфiСУ

захuснuх lwacuBiB dHiпpoBcbKtlx воdосховutц, Запорiзькоzо обласноzо ценmРУ З

еidроwtеmеоролоzi|, !ерэtсавноi усmановu <ЗапорiзькuЙ обласнuЙ лабораmОРНУЙ

цri*р моз Украiнu>, dепарmаJvlенmу охоронч зdоров'я Запорiзькоt wticbiot

раdu.

2.1. Викиди в атмосферу i забруднення атмосферного повiтря

За даними Головного управлiння статистики у Запорiзькiй областi У 2018

роцi звiтували за формою 2ТП-повiтря 205 пiдприемств, як TaKi, що
iдiйснювали викиди забрулнюючих речовин (без вуглецю дiоксиду) В

атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел.
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Обсяги викидiв забрулнюючих речовин в
за
piK

повiтря
даними
склшIи

.Щинамiка викидiв забрулнюючих речовин в атмосферне повiтря MicTa, тис. тфiК

атмосферне
стацiонарними джерелами (без ypaxyBaнHrl вуглецю дiоксиду)
Головного управлiння статистики у Запорiзькiй областi за 2018
7|,3 тис. тонн, що становить t02,0Уо до обсягiв викидiв за 2017 piK.

газiв у повфя вiд транспортrrп<, засобiв.

Систематичнi спостереження за BMicToM забруднюючих речовиН В

атмосферному гrовiтрi MicTa проводяться Запорiзьким обласним ценТроМ З

гiдрометеорологii та Щержавною
лабораторний центр МОЗ Украiни>.

установою кЗапорiзький обласний

речовин у 2018 роцi були зафiксованi по пилу, фенолу, €воту дiоксиду,
сiрковуглецю та сiрководню.

Найбiльше забруднення атмосфери у 2018 роцi визначалося У
Вознесенiвському та Заводському районах MicTa. Нижче середньобагаторiчноГо
показника ресструвuulося забруднення атмосфери в ,ЩнiпРОВСЬКОМУ,
ТТТевченкiвському та Олександрiвському районах. У Хортицькому та
Комунарському районах перевищення не рееструв€lпися.

За даними спостережень за якiстю атмосферного повiтря, якi проводяТЬся

Запорiзъким обласним центром з гiдрометеорологii на 5-ти стацiонарних посТах

у 20t8 роцi середнъомiсячнi концентрацiТ по MicTy перевищув€tли ГДК в 1,8 раз
по двоокису азоту, в 1,99 раз по фенолу iB |,47 р€в по формальдегiду.

Середньомiсячнi концентрацii пилу, оксиду вуглецю, оксиду €воtу,

двоокису сiрки, хлористого водню, фтористого водню не перевищували ГДК.
У 2018 роцi, у порiвняннi з 2017 роком, забрулнення повiтря двоокисом

€lзоту, оксидом €воту та фенолом дещо зменшил оQя, а по iншим забрУлНЮЮЧИМ

речовинам з€шишилося на тому ж рlвн1.

2.2. Воднi ресурси

MicTo Запорiжжя розташовано на р. Щнiпро. Вiд MicTa до гирла 331 км,

довжина рiчки у межах MicTa скJIадас 24,2 км. Русло р. Щнiпро в районi MicTa

Викиди Роки
20]'4 201 5 2016 2011 201 8

Усього,
у тому числi:

|24,7 Il4,7

вiд
стацiонарних

джерел

86,7 83,3 70,2 69,9 7|,з

вiд
автотранспорту

38,0 з|,4 {< _* _*

* - з 2016 року органи статистики не розраховують викиди забрудrпоючих речовин та парникОВИr(

За даними дослiджень ЩУ <Запорiзький обласний лабораторний центр
I\4ОЗ Украiню> у зонi житловоi забудови пiд факелом викидiв промислових
пiдприемств у 2018 роцi виконано 1191 дослiдження стану атмосферного
повiтря. Перевищення гранично допустимих
речовин виявлено у 2l1 випадках, що складас
проб. Перевищення гранично допустимих

концентрацiй забруднюючих
17,7Yo вiд загальноi кiлькостi
концентрацiй забрулнюючих



зарегульОванО ЩнiпровСькиМ i КаховСькиМ водосховищами. Гiдрографiчна
мережа Запорiжжя складасться, oKpiM р. Щнiпро, з м€tпих рiчок: Мокра
Московка, Су"а Московка, Верхня, Середня та Нижня Хортиця, великоi
кiлькостi cTpyMKiB i балок. .Щовжина малих рiчок у межах MicTa складас 26 км,
cTpyMKiB - 11,5 км, балок iз водотоками -22,З км. Рiчка Щнiпро С ДЖеРеЛОМ

водопостачання .промислових об'ектiв MicTa, джерелом енергii, а також

повнiстю задовоJIьняе господарсько-питнi потреби MicTa, е транспортною

артерiею та цiнним рекреацiйним ресурсом.
Протя.о' o.ru"Hix poKiB забф 

"Ьд" 
по MicTy складае 1g7 - 218 млн. M'/piK.

Загальний скиД поверхневий воД за ocTaHHi 5 poKiB зменшився зi
|З4,5 млн. м3/piK до 120,6 млн. ,'/pi*.

За даниМи ДУ <<Запорiзький обласний лабораторний центр моЗ Украiни>

у 2Ot8 роцi було вiдiбрано 2|7 (в 2016 роцi - 244) проби води з р. .Щнiпро для
проведення дослiджень по санiтарно-хiмiчним показникам, з них 1З7 проб не

вiдповiдали гiгiенiчним нормам (б3,0%).

,,Щля проведення дослiджень по санiтарно-мiкробiологiчним ПокаЗНИКаМ У
2018 роцi булО вiдiбрано 223 проби води з р. Щнiпро, вiдхилення зареестрованi

в 37 пробах, що складае 16,5ОА,у 2017 роцi 18,6О/о.

Забiр i використання свiжоi води по м. Запорiжжя, млн. ,'/pin

Скид зворотних вод по м. Запорiжжя, млн. M'/piK

Скид забрулнюючих речовин у воднi об'скти м. Запорiжжя, тис. T/piK

основними водокористувачами в м. Запорiжжя е ГIАТ <Запорiжсталь)) та

кП <<Водоканал>>. обсяги використання води та скидiв цих пiдприемств
скJIадаюТъ бiльше 95% вiд загаЛьниХ пок€lзниКi_в пО MicTy. Так, у 2018 poTti

IIДТ <Запорiжст€tль> було забрано 97,27 млн. п,r' 
"од", 

скинуто 62,87 МЛН. М'

зворотних вод, КП <<Водоканал>> було забрано g4,|З млн. *' 
"од", 

скинуто -
5З,26 млн. м'зворотних вод.

201'4 2015 2016 2011 201 8

Забiр води 218,0 202,9 |9],6 190,2 |96,7

Використання свiжоi
води

20],| |64,з 160,3 157,0 1,60,]

201'4 2015 201'6 201',7 201 8

Усього 134,5 1з0,0 |2|,5 1l9,9 |20,6

Нормативно очищенi 47,80 45,83 43,28 4з.81 44,0]

Забрудненi без очистки 0,034 0.083 0,028 0.016 0,009

Недостатньо очищенi 64,04 60,|2 55,04 52,47 54,59

Нормативно чистi без
очистки

22,61 24,00 2з,72 2з,65 21,80

20|4 2015 20]'6 20]'1 2018 ý

з2,|з 28,006 2з,55]1 22,496 24,0з2



2.3. Стан фауни, флори, бiорiзноманiття

В цiлому видовий склад рослин м. Запорiжжя формуеться за рахунок
природних видiв вищих судинних рослин, якi зберегли свос iснУванНЯ На

урбанiзованих територiях та завезених видiв.

,Щерева представленi в основному кленами, дубами, в'язами, кашТаНаМИ,

горобинами, тополями, акацiями, липою, гледичiею та iншими.
На не окулътурених дiлянках часто зустрiчаютъся: спориш, сУРiПКа,

кульбаба, жовтецi, грицики тощо. У флорi представленi лiкарськi рОСЛИНИ -

кропива, пижма, деревiй, звiробiй, чистотiл та карантиннi види.

Серед вищоi водноi рослинностi у водоймах рiзного типу дойiнУе ОЧеРеТ.

Фауна безхребетних тварин MicTa формуеться за рахунок фауни
природних степових та лiсових бiогеоценозiв i в них зустрiчаюТЬСя ВиДИ, ЯКi

пристосованi до урбанiзованих територiй i ix налiчуеться понаД 4 тисячi вИДiВ.

Так, на озеленених дiлянках м. Запорiжжя часто зустрiчаються клоши, коники,
бабки, цвiркуни, жуки, метелики, бджоли, джмелi, тощо.

В фаунi м. Запорiжжя рееструсться б видiв земноводних i 9 видiв плазУнiв,
найчастiше можна зустрiти: ропух, жаб, ящiрок, черепах, вужiв.

Фауна птахiв вкJIючае види осiдлих та перельотних. Найчастiше МОЖНа

побачити горобцiв, гракiв, шпакiв, ластiвок, солов'iЪ, чорних ДрОЗДiВ,

коноплянок, лебедiв-шипунiв, крякав, сизих голубiв, сiрих мухоJIоВок.,ТоЩО.

Фауна хребетних представлена З4 видами. В MicTi, звичайно, переВаЖаЮТЬ

домашнi собаки та коти. }

Вiдповiдно до внесення змiн до генерального плану м. ЗапорiЖЖя
(коригування) площа зелених насаджень загzLльного користування сКJIаДае

6|7 га (|,9 ОА вiд загальноi площi MicTa). Нормативне забезпечення в зелених
насаджень житлових районiв, приймаетьсянасадженнях, з урахуванням зелених насаджень житлових раионlts, llриимаеtьL;я

вiдповiдно до ДБН З60-92** з розрахунку 21,85 м2 на 1 люд. Потреба у зелених
насадженнях заг€uIьного користуваннrI на етап 15-20 poKiB сТановиТиМе

1670,0 га, необхiдне додаткове розмiщення t053,0 га насаджень.
Вiдповiдно до внесення змiн до генерального плану м. Запорiжжя

(коригування), у MicTi налiчуеться 22 парка iз загальною площею блиЗЬКО

296,З га, а також 75 cKBepiB, iз загальною площею близько 19б,0 га. ЗаГЙОМ,
площа Bcix зелених насаджень скJIадае 6|7 га (без о.Хортиця).

Серед основних мiстобулiвних причин, якi негативно вIIливаютЬ На СТаН

озеленення територiй, слiд з€вначити TaKi:
_ черезсмужжя розташування промислових комунЕlльно-складських i

селъбищних районiв,
iсторично скJI€шося;

природоохоронних i рекреацiйних територiй, яке
ý

-. неупорядковане розростання пiдприемств в попереднiй перiод роЗВИТКУ
промислового комплексу;

_ наявнiстъ потужноТ транспортноТ мережi та швидке зростання КiльКОСТi

автомобiльного iндивiдуального транспорту;
- зменшення дiлянок зелених насаджень.
ВiдповiднО дО внесення змiн до генер€tльного плану м. Запорiжд<я

(коригування) передбачено розвиток ландшафтно-рекреацiйноi зони.
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зеленими насадженнями заг€Lпьного користування

передбачаються зеленi насадження спецiального призначення, що формуються
в м€жох lTap'o 

захисних зон вiд промпiдприемств (пiд чаС поступовогО

проектування санiтарно-захисних зон необхiдно передбачити iх нормативне

озеленення);
прибережних захисних смуг вздовж рiчок i водойм (при виконаннi

,rpo.nii" о""щ.""я рiчок необхiдно передбачувати Тх нормативне озеленення);

зелених насаджень вздовж вулиць (при проектуваннi намiчених

генер€lльним планом магiстралей безперервного i реryльованого руху шириною

в .r.р"о""" лiнiях 45-60 м, необхiдно передбачати ik озелененIUI або, як

мiнiЙум, дворядну посадку дерев з обох cTopiH вiд проiжджоi частини),

В умовах iнтенсивного господарського впливу на природнi ландшафти,

природоохороннi територii с своерiдними природними оазами, якi

характеРизуютьсЯ великоЮ рiзноманiтнiстю. Важливу роль в збереженнi

бiорiзноманiття MicTa вiдiграе р. Щнiпро з його затоками, притоками, островами.

ПiД впливоМ зростаючогО тискУ MicTa на осередки живих органiзмiв

вiдбуваеться деградацiя як окремих видiв, так i цiлих бiогеоценозiв. В парках

MicTa гнiздяться ряД диких видiв птахiв. Рiзновиднiсть видового складу та

значна кiлъкiстъ комахоiдних птахiв е основним чинником У боротьбi зi

шкiдниками зелених насаджень.

2.4. Грунти

Грунт е невiд'емною складовою довкiлля, €шIе його функцiТ значно

pi.""ri." вiд фунКцiонального призначення земель. Нажаль, задекларованi у
З.r.rr""ому кодексi Украiни нормативи мiського стану rрунтiв опрацьованi

лише для земель сiлъськогосподарсъкого призначення,

,Що найПоширенiШих ризиКiв деграДацiI фуНтiв У MicbKoMy середовитцi,

oKpiM механiчного зняття верхнього родючого шару або його екранування, слiд

вiднестИ процеси техногенного i селiтебного забруднення, засмiчення,

1х?i#i5#;-г,;1ж;#:;т-1-:;,J#'#,#^"iii;*iхiх,:ч;,'J;.:;il;
мiкрофлори. Забруднений фунтовий покрив поступово перетворюсться на

джерело надходження токсикантiв до сумiжних середовищ i природних вод,

рослин, повiтря.
на природне вiдтворення црунтiв значною мiрою впливае ((запечатування)

грунтiв, ,ooio скорочення вiдкритих дiлянок rрунтового покрову, особливо в
ý

центрztльних районах MicTa.
Одним з вагомих джерел аеротехногенного забруднення

автотранспорт. йо.о вклад в емiсiю забруднювачiв в м. Запорiжжi

40 до 60 вiдсоткiв. Внаслiдок збiльшення кiлькостi автотранспорту

мережi автостоянок та дзс, в мiських фунтах зрiс BMicT нафтопродуктiв i

бенз(а)пiрена.
найбiльшу небезпеку для навколишнього природного середовища

становить забрулнення црунтiв важкими метаJIами, засолення, ущiльнення.
у cTpykTypi MicTa значнi площi займають rрунти з незадовiлыiимlr

властивОстями (деградованi та iншi малородючi црунти),

фунтlв е

складае вiд
i розвитку



агроландшафтiв i зумовила значне техногенне навантаженнrI на екосферу.

З метою монiторингу за забрулненнrIм фунту MicTa вiдокреМлениМ

пiдроздiлоМ <ЗапорiзькиЙ мiськиЙ вiддiл .Щержавноi установи <Запорiзький

обласний лабораторний центр моз Украiни>, визначено 40 точок - на межi

санiтарно-захисноi зони промислових пiдприсмств, транспортних магiстралей,

парках, скверах, територiт житловот забудови, в тому числi i пiску на

|ромадсъких пляжах. Лабораторнi дослiдження проводилися на caHiTapHo-

хiмiчнi (солi важких металiв) показники.

.щержавною службою Украiни з питань регуляторнот полiтики та розвilтку
пiдприемництва було прийняте рiшення J\Ъ 33 вiд 1 5.07.2014 <ПрО НеОбХiДНiСТЬ

у.у"Ъ""" MiHicTePcTBoM охоронИ здоров'я УкраiЪи порушень принципiв

державноi реryляторноi полiтики згiдно з вимогами Закону УкраiЪи кПро

засадИ державнОi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>

щодо визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Головного державного
санiтарнОго лiкарЯ УкраiЪи вiд 01.07.1999 Ns 29 <,Щержавнi caHiTapHi правила та

норми 2. Комун€шьна гiгiена. 2.7. Грунт, очистка населених мiсць, побутовi та

промисловi вiдходи та визначення iх класу небезпеки для здоров'я населення)

,ЩСанПiН 2.2.7.029-99>>, оскiльки Ti норми не вiдповiдають вимогам дiючого
законодавства та принципам державноi регуляторноi полiтИКИ. ДiЯ ,ЦИХ

нормативних документiв призупинена з 16.09.2014 року.
таким чином, не можливо оцiнити якiсть фунту за результатами

лабораторних дослiджень.
Разом з тим, з 2014 по 2018 piK, включно, дослiджено 705 проб фунту:

20|4 - |49,20|5 - 155, 20Iб - 135, 20117 - 159,2018 - 107.

Оцiнка резулътатiв лабораторних дослiджень проводилася тiльки у 20|4

роцi, зареестровано 2 вiдхилення, що скл€tло I,4Yo.

2.5. Клiматичнi фактори

MicTo Запорiжжя розташоване в пiвнiчнiй частинi ЗапорiзькоI облаСti, В

клiмат - степовий атлантико-континентальний.степовiй зонi на пiвднi Украiни, клiмат - степовий атлантико-континен,
PiKa Щнiпро роздiляе MicTo на двi частини: правобережну i лiвобережну.

Характер атмосферноi циркуляцiТ визначаеться частою змiною циклонiв
та антициклонiв. I_{иклони шриходять протягом року iз заходу, пiвнiчного та

пiвденного заходу та з пiвдня. Вони приносять з собою MopcbKi повiтрянi маси з

дтлантики i Арктики. Вторгнення арктичних повiтряних мас обумовлюють

рiзкi похолодання. МоРозна погода взимку е наслiдком впливу Сибiрського
антициклону, а засухи в лiтнiй перiод виникають пiд дiеЮ Азорсько}О

антицикJIону.
зима починаеться наприкiнцi листопада - на початку грудня. Вона

помiрно-холодна, малоснiжна, переважас нестiйка погода з чисельними

вiдлигами, пiсля яких вiдбуваються рiзкi похолодання. Весна зазвичай наступае

в першiй декадi
наростання тепла,

березня. Характерною особливiстю весни е iнтенсивне

завдяки цьому веснянi процеси розвиваються швидко i весна

зазвичаЙ бувае короткоЮ. ЛiтО переважНо спекоТне та сухе. В oKpeMi перiоди

перемiщення холоднiших повiтряних мас супроводжусться активною

.рьaо"о' дiяльнiстю, виникають небезпечнi метеорологiчнi явища: сильнi
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декадi oceHiзливи, шкв€lJIи, град.. OciHb зазвичай наступае у третiй ДеКаДi ВеРеСНЯ. .ЩЛЯ oceHi

характерне повернення тепла на загальному фонi зниження температури та

початок заморозкiв.
середньорiчна температура повiтр я *9,4"с. Середня температура повiтря

найтеплiшого мiсяця (л"пняj +22,0о, а найбiльш холодного (сiчня) 4,2о

морозу. Абсолютний максимум температури повiтря був зареестрований 11

..р.rrr" 2010 рокУ коли повiтря прогрiлося до *40,0о. дбсолютний MiHiMyM -
31,8О морозу зареестрований 10 сiчня 1940 року,- 

Тривалiсiь беiморозного перiоду в середньому 200 днiв, Першi морози

буваютi У Другiй половйнi жовтня. Закiнчуються морози наприкiнцi квiтня.- 
Середньорiчна швидкiсть BiTpy 3 м/с, Переважають вiтри пiвнiчного

"urrp"r*y. 
Макiим€lJIьна швидкiсть BiTpy в 1969 роцi досягала 40 м/с,

рiчна кiлъкiстъ опадiв в середньому 510мм. Випадiння опадiв взага-пi

вiдрiзнясться нерiвномiрнiстю i значними коливаннями Тх кiлькостi, Що

приводить до нерiвномiрного зволоження в рiзнi роки. Протягом року опади

теж випадають HepiBHoMipHo, за рахунок сильних злив бiльше ik у теплий

перiод року. Середньорiчна вiдносна вологiсть повiтря становить 7зyо.

змiна клiматичних умов М. Запорiжжя у сучасний клiматичний
перiод (1989-2018рр.)

Темпераryрний режим
термiчний режим характеризусться рядом пок€вникiв, якi вiдображают,ь

клiматичнi особливостi мiсцевостi: середнi та екстремальнi значення

температури повiтр Я, дати переходу середньоi добовоi температури через певнi

piBHi ("urrр"*Пад, череЗ 0, 5, 10, 15ос), тривалiсть перiодiв з температурою

повiтря вище або нижче заданого рiвня.
дналiз даних метеорологiчних спостережень у м. Запорiжжя до3волив

виявити xapaкTepHi риси термiчного режиму в сучасний клiматичний перiод

(19s9_201spp.), а також його особливостi вiдносно базового клiматиЧногО

перiоду (1 96 1 - 1 990рр).- 
Проведений аналiз величини середнъоi за pik температури повiтря у м.

Запорiжжя за 30-ти рiчний перiод (19s9-2018pp.) та ii вiдхилення вiд

клiматичноi нормИ пок€Iзав, щО iT значеннЯ протягом вкzваного перiолу

збiльшгуrоться.

Для
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Щiаграма вiдхилень середньорiчноi температури вiд норМи НаОЧНО

пок€вуе, щ0 починаючи з t999 року за викJIюченням лише одного роКУ (200ЗР)

Bci вiдхилення середньорiчних температур позитивнi.
ý

Найтеплiшим виявився 2007 piK, починаючи з якого переВиЩеННЯ

середньоТ за piK температури повiтръ за виключенням 2011 РОКУ, СКЛаДаllИ

переважно понад 1,5 ОС 
.

разом з пiдвищенням середньорiчнот температури повiтря вiдмiчаеться

також i зростання максим€Lльноi температури. Що 1998 року максим€tJIьна

температура лише в oKpeMi роки перевищуваJIа вiдмiтку +35оС, а пiсля 1998

року - це вже стatло звичайним явищем. Виключення склаJIи лише два роки
2003р (+32"С) та 2004р. (+З4"С).
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Абсолютний максимум температури
заресстрованиЙ у серпнi 2010 року. ЦеЙ

повiтря у м. Запорiжжя бу"
мiсяцъ вiдзначився надзвичайно

трив€lJIоЮ спекотною та сухою погодою. Середня мiсячна температура повlтря

перевищила норМу на 5,с i становила +26ОС. Впродовж 24 дiб максимаJIьна

температура повiтря в м. Запорiжжя перевищув€UIа вiдмiтку +30ос. CiM днiв

поспiль 
- Ъуп" перевищенi добовi абсолютнi значення максим€tJIьнот

температури. В найспекотнiший день 11 серпня максим€Lльна температура

повiтря досягла +40"с. Таким чином було встановлено два нових

температурних рекорди - це абсолютний максимум мiсяця та абсолютний

максимум лiта.
на фонi тенденцii до пiдвищення температури повlтря значно

збiльшилася кiлькiсть спекотних днiв, коли температура повiтря в полуденнi

години досягала та перевищувzLла +30ОС.
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Тривалiсть лiта та зими
лiтнiй перiод розпочинасться з переходом середньодобовот температури

повiтрЯ череЗ +1; t У бiк пiдвищ.""" i закiнчуеться з переходом цiеi ж

вiдмiтки у бiк зниження.
ЗимовиЙ перiоД розпочиНаетьсЯ з переходом середньодобовоi

температури повiтря через 0оС у бiк зниження i закiнчуетъся з переходом цiеТ ж

вiдмiтки у бiк пiдвищення.
За ocTaHHi 2О poKiB у порiвняннi з базовим перiодом 19бtр-1990р

триВа-пiсть лiта збiпъшилась в середнъому на 5 днiв, а тривалiстЬ зимИ

скоротилась в середньому на 14 днiв,

Т р ив а;гliсТъ лiт ньOгff пOрifiý {кi;шькlсть дшiв)

+** *ý С ** rS r-Ф лрф С d r-ф фф 
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режим зволоження
значну роль у формуваннi погоди i клiмату вiдiграе атмосферна волога та

Ti вологОобiг. Вона впливае на Bci складовi клiматичноi системи, формуючи ikHi

головнi риси та особливостi у рiзних регiонах.
важливою характеристикою зволоження е опади, якi являються головним

джерелом поновлення водних запасiв i вологи в rрунтi,
На вiдмiнУ вiд температури повiтря, рiчна кiлькiсть опадiВ в м.ЗапоРikжЯ

за ocTaHHi тридцять poKiB (1989-2018рр) у порiвняннi з нормою суттево не

змiниласъ.

Кi-пъкiсть oпaýiв,lir р*к

9G0

8*{)

7аа
баа
500
,*0с

зQа
?00
10с

0

Ж фаllтичпа нiльл<iсT,ь :,. t+Фpfuli

дле при цъому, проведенi дослiдження пок€lз€tли, Що помiтно зросла

кiлькiсть днiв З екстрем€шьними опадами: сильними та дуже сильними дощами,

зросла також середня та максимаJIьна кiлькiсть опадiв пiд час силъного дощу.

Зокрема на збiльШеннЯ повторЮваностi значних опадiв у теплий перiод

року суттево вплинула змiна атмосферноi циркуляцiт у напрямку зростання

меридiоналъностi прЪцесiв, що привела до змiни районiв формувау"".1"1jзl]1;

ц
I

i

I

1

ý
ý
в"ft
(ý

Ф
я
iJ,ý
д
ý

траекторiй iх перемiщення та iнтенсивностi.
та м. Запорiжжя збiльшилась кiлькiсть днiв з

Як наслiдок, в Запорiзькiй областi
грозою та зливою, зросла кiлькiстъ

випадкiв з небезпечними шкв€UIами.

однак, як правило опадiв бувае недостатньо для повноцlннOго

зволоження грунту. Останнiми роками почастiшали випадки, коJIи за кiлька

годин випадае ,rono"""u, або HaBiTb мiсячна норма опадiв i бiльше, а потiм

наступае трив€Lлий перiод коли опади вiдсутнi. ý

Пiдвищений температурний режим в теплу ПоРУ, довготривалi бездощовi

перiодiи майже кожного року призводять до виникнення посух, якi досягають

критерiiв стихiйних гiдрометеорологiчних явищ, i сприяють виникненню та

поширенню пожеж в екосистемах.
за даними багаторiчних гiдрометеорологiчних спостережень

повторюванiсть на територiт регiону атмосферних посух у весняно-лiтнiй

перiоi, якi частО .rо.д"уоться iз фунтовими, мае ймовiрнiстъ 90%, Грунтова та

поЪirр""а засухи сприяють порушенню водного баJIансу рослин, викликають Тх

пошкодження або загибель вiд зневоднювання. Пошкодження декоративних

]"s8s Iý9rlg9з 1ý951g971$9q 20о],20оз 2оff5 ?fro7 2ао9 20j.],2с]"з 2о1,37о\7
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листяних та хвойних дерев та чагарникiв внаслiдок засухи призводить до

зниження естетичних характеристик паркiв, ckBepiB та вулиць,

Найбiлъш частим супутником посух е cyxoBiT (днi з температурою вище

+25ОС, вiдносною вологiстю повiтря менш е З0 Yо та швидкiстю BiTpy бiльше 5

м/с). iu o"ru"Hi тридцятъ poKiB спостерiгаеться значне збiльшення кiлькостi

таких явищ. ,,

К*-пьн*сть nIHiB,t ý.y ýФý*я!}*[I

60

5о

4о

30

2*

l"0

0

d"d}"d}

2.б. Поводження з вiдходами

На сьогоднi у MicTi вiдходи розмiшtуються на наступних полiгонах:

полiгон твердих ,rофо""х вiдходiв lVs t (далi _ тпВ Nч1) (площа - 47,0707 га),

накопичУвач,випарюваЧ пАТ <<Мотор Ciч> (1,55 га), полiгон ПАТ <<Запорiзький

автомобIлебудiвНйй .uuоД>> (2,5 га), полiгон промисJIових вiдходiв у б. Середня

(зага;rьна площа 22t га). На територii б. Середня розташованi дiлянки

"u.ry.r""* 
пiдприемстВ - корисТувачiвl пдТ <Запорiжст€UIь) (3 дiлянки

заг€rльною ппЪщ.. 112,8 .;), ПрАТ <<Запорiжкокс> (45,8 га),

ПрДТ <ЩнiпроспецстаJIь) (2 дiлянки заг€LJIъною площеЮ 40,69 га),

дТ кЗапорiзький завод феросплавiв>> (15,5 га), тоВ <Технопромекспорт))

(б,0 га). Також, на територiТ MicTa знаходиться вiдстiйник-шламонакопичувач

б. Капустянка (площа |48,46 га), який входить до комплексу

позамайданчикового шJIамовид€tлення ПдТ <Запорiжст€Ll1ъ), ý

однiею з основних особливостей iндустрiального комплексу

on. Зайiжжя е масштабнiсть ресурсовикористання i енергетично-сировинноi

спецiалйацii економiки регiону що сприrIе значному утворенню i накопиченню

вiдходiв виробництва i споживання. I хоч певна частина вiдходiв у проuесi

виробництuч.r.р.робляеться i використовусться в якостi вторинних pecypciB,

,r.pa"u*"u .i11. кiлькiсть нагромаджуеться на полiгонах та у

Ё
ýt
яF(.,
удýх

d"d}d"fd *ф"9S,ý "Р"-Ё"dР,С

шламонакопичувачах.
У результатi

природоохоронних заходiв
виконання промисловими пiдприсмствами

на полiгонах промислових вiдходiв звiльнилась



18

частина територii вiд вiдходiв, зменшилась кiлькiсть вiдходiв за рахунок ik
утилiзацii або повернення у виробничий процес.- 

оДнак, кiлЬкiстЬ вiдходiВ виробниЦтва, що розмiщуються на полiгонах,

з€Lлишаеться значною. З метою вирiшення цiет проблеми на пiдприемствах

продовжуеться впровадження заходiв по зменшенню кiлькостi утворення i

рЬзмiщення та збiлъшенню кiлькостi повторного використання вiдходiв.

Власниками полiгонiв щокварт€UIьно проводяться дослiдження
поверхневих, rрунтових пiдземних вод та rрунтiв.

Промисловими пiдприсмствами MicTa природоохороннi заходи

здiйснюв€шись за рахунок власних коштiв.

.Щля удоскон€rлення роботи у сферi поводження з тпВ в MicTi шляхом

об'еднаннЯ Запорiзького комунal'лъного автотранспортного пiдприемства

082801 <Комунсантрансекологiя>> та нiмецькоi фiрми (REMONDIS> у 2008 роцi
було створено спiльне украiнсько-нiмецьке пiдприемство кРемондiс

Запорiжжя> (нинi правонаступник _ ТОВ (ВЕЛЬТУМ-Запорiжжо).
з метою приведення MicTa до н€Lлежного санiтарного стану

пiдприемством було придбано та встановлено на територii MicTa контейнери

для роздiльного збирання тпв та для остаточних вiдходiв. Також, у серпнi 2009

року на полiгонi Тпв J\b 1 була введена в експлуатацiю лiнiя по сортуванню

тпв, для сортування вторинноi сировини з контейнерiв пiд ресурсоцiннi
матерiали. Потужнiсть лiнiТ склада€ 100 тис. тонн на piK.

На теперiшнiй час вивiз та розмiщення твердих побутових вiдходiв

здiйснюсться на единому дiючому полiгонi тпВ J\Ъ 1, який розташовано
поблизу селища Леваневського. Полiгон ТПВ Ns 1 експлуатусТЬся З |952 РОКУ.

Станом на 01.01 .2о19 на полiгонi тпВ }{Ъ 1 накопичено близько

16 276,7 тис. тонн вiдходiв. За даними тоВ (ВЕЛЬТУМ-Запорiжжя>> на

полiгонi тпв Jt 1 за 2018 piK було розмiщено близъко 2з0,08 тис. тонн

вiдходiв.
ПроблеМою е вiдсутнiСтъ потуЖностеЙ для безпечного розмiщення ТПВ у

правобеРежнiй частинi MicTa. ПолiгоН тпВ J\b 2, який обслуговував

правобережнУ частинУ MicTa, бу" закритий у лютому 2007 РокУ, оскiльки

вичерпав своi можливостi.
Для будiвництва полiгону ТПВ Ns 3 на територii Сонячноi сiльськоi РаЛИ

запорiзького району Запорiзъкоi областi вiдведено земельну дiлянку площею

27 гата отримано ,Щержавний акт на право постiйного користування земельноЮ

дiлянкою. Роботи по булiвництву полiгону ТПВ J\Ъ3 тривають.

2.7 Здоров'я населення

щемографiчнi покulзники в м. Запорiжжя характеризуються постiйним

зменшенням. Чисельнiсть населення за ocTaHHi три роки скорочусться. в 20|6

роцi чисельнiсть наrIвного населення скJIадала 75299| особу, в 2017 - 745432 , в

2018 _7з8728. В порiвняннi з 201б роком чиселънiсть населення скоротилася на

|4263 особи, або майжена2,0О/о.
показники народжуваностi також мають тенденцiю до зниження: 201б -

8,З на 1000 жителiв, 2017 - 7,6,2018 - 6,7.Скорочення покz}зника за три роки
становить 22,0 О/о.
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Показники cмepTнocTi навпаки зростають. Так, у 201'6 cMepTHicTb на 1000

наявного населенн" .*uд-а |З,6;у 2О17 _ |4,7; у 2018 _ 14,9 (поперелнi данi).

Спостерiгаеться зрiст на9,6 О/о.

На протязi ocTaHHix трьох poKiB природний прирiст населення становить:

2о|6 (_ 6,0j; 2О17 (- 7,2);2018 (_ 8,2). Зрiст у вiд'емному значеннi складае36,7О/о.

Малюкова cyepTнicTb за перiод з 2016 по 2018 piK знизилася на 5,8 Yо

(2016 - 5,90 О/оо;2О17 - 5,80 О/оо;2018 - 5,5б %о),

Показник загальноi захворюваностi по MicTy Запорiжжя за 2016_2018

рокИ мае тенДенцiЮ до зниження (на |7,6О^), але вищий показника по областi (в

середньому на 8,3%).

Захворюванiсть населення

серцево-судинними захворюваннямп
(на 100 тис. населення)

Захворюванiсть паселення

серцево-судинними захворюваннями
(в абс. чифрах)

Показник захворюваностi населеннrI серцево-судинними захворюваннями

коливаеться за ocTaHHi 3 роки вiд2874,9 в2017 до 2976,79 на 100 тис. населеннЯ

в 2018 роцi та мае тенденцiю до зростання (на 3,5оh), та вищий за обласний на

2,8Оh (2018 piK).

Загальна захворюванiсть паселенпя
(в абс. цифрах)

Загальна захворюванiсть населешня

(на 100 тис. населення)

.'пlt ,nl.' ,пlа
| ' П rriaa __ Б rfrпшц l

5uz9l tllzlL lц168ffi ы
11

2016 2017 2018
2016 20L7 2018
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Захворюванiсть населення

опкологiчними захворюваннями
(в абс. цифрах)

Захворюванiсть населення

онкологiчними захворюваннями
(на 100 тис. населення)

Показник захворюваностi населення на злоякiснi онкологiчнi хвороби

мае тенденцiю до зросту (на З,6оА) та перевищуе обласний показник в

середньому на 10,0%.

2016 2017 20t8
| Е мiпо Е облапь l 20L7

ПоказниК захворюваностi населення на туберкульоз по MicTy Запорiжжя

за201'6 -2018 роки маЪ тенденцiю до зростання (на 6,8оh) та нижче за обласниЙ

на 30,6Оlо (2018 piK).
Кiлiкiстъ-випадкiв загальноi захворюваностi та покЕtзники хвороб, з 2010

по 2018 роки по м. Запорiжжя знахоДяться майже на piBHi, uLле показники

захворюваностi по деяким класам хвороб мають тенденцiю до зросту:

- деякi iнфекцiйнi та пар€Lзитарнi хворобина28,8ЗYо;
- серед хвороб серцево-судинноi системи: iнсультИ на38,24О/о;

- хвороби органiв дихання в цiлому зросли на 67,3ЗО/о;

- бронхiальна астма на 45,63Yо.

Захворюванiсть по деяким класам хвороб з 2010 по 2018 роки по

м.Запорiжжя мас тенденцlю до зменшення:
- хвороби системи кровообiгу на 9,З2О/о;

- гiпертонiчна хвороба на9,47О/о;

- iнфаркт мiокарду на |7,04О/о;

- атопiчний дерматит на 8,2|О/о;

- алергiчний ринiт на tЗ,57Yо.

Захворюванiсть шаселення на

ryберкульоз
(в абс. цифрах)

Захворюванiсть населення

на туберкульоз
(на 100 тис. населення)
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Iнформацiя щодо захворюваностi мешканцiв м. Запорiжжя iнфекцiйними,

серцево-судинними, алергiчними та хворобами органiв дихання
динамlцl по роках

2010 201 1 2012 2013

I. Yci хвороби (абс.) |279282 1291061 |28з567 1 307750

Показник 16468,68 |6,70]',62 16698,09 |6|42,75

II. Зага_пьна iнфекцiйна

зzlхворюванiсть (абс.) 12979 lз514 tз76з 1285з

Показник |623,8 1692,2 1770,8 1614,9

III. Хвороби системи кровообiгу
(абс.) в т.ч.: 444014 45],26,7 448674 459з1'4

Показник 571'5,96 5840,9 5836,86 5990,51

- Гiпертонiчна хвороба (Bci форми)
(абс.)

|9521,9| \96469 1 94955 |9I662

Показник 2944,6 254з,|4 25з6,2 2499,"l1

- Iнфаркт мiокарда (абс.) 1 143 1062 \2з| 1 300

Показник 77,2 16,09 18,75 19,87

- Iнсульти (Bci форми) (або.) |77з 1819 |97з 2049

Показник 26,] 2],56 30,05 3|,з2

IV. Хвороби органiв дихання 21зз|1 268019 2507зз 258217

Показник 3582,88 з469,8з з26I,82 3368,45

Алергiчнi захворювання:

- Бронхiальна астма 5529 5638 5896 5954

Показник 71,18 ]2,9] 76,,7 7,7,65

- Атопiчний дерматит |420 140з 1597 1 509

Показник |8,26 18,16 19,86 19,68

- Алергiчний ринiт 2417 2762 2953 2554

Показник з 1,6 зý 75 з|,,7,7 JJ,J l

20|4 2015 201.6 20l7 2018

I. Yci хвороби (абс.) l282829 \29455з 129з931 |250251' 12256зб

Показник 1,6827,68 16з 88,60 17184,0 1,6742,67 1,6529,2з

II. Зага_llьна iнфекцiйна

захворюванiсть (абс.) |2272 t3266 lз64з t425з 10468

Показник 1583,9 |65]',7 181 1,8 1908,7 |4I],,7

III. Хвороби системи

кровообiгу (абс.) в т.ч.: 449762 450626 444789 439996 435900

Показник 5899,82 5944,49 5907,0 5892,|5 5878,66 .

- Гiпертонiчна хвороба (Bci

форми (абс.) 9з409 1 9585 1 1 96638 |97871 1,96794

Показник 253,7,0] 258з,59 26I|,4з 2649,85 2654,0|

- Iнфаркт мiокарла (абс.) 1 120 \179 1099 l 063 861

Показник 17,25 18,31 77,2з 16,83 |з,7,7

- Iнсульти (Bci форми) (абс.) 2з29 2576 2791 2з7з 2з69

Показник з5,8,| 40,0 4з,84 37,56 з7,88

IV. Хвороби органiв дихання 266695 27|259 2991'77 282506 26440з

Показник 3498,41 з5,18,з5 з973,0 3783,15 3565,8
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Алергiчнi захворюваIlня :

- Бронхiальна астма 6085 601 1 5809 5947 61 88

Показник 79,82 79,29
,77,| 79,64 83,45

- Атопiчний дерматит 1 586 1 50з 1478 1з26 |2зб

Показник 20,8 19,83 1,9,6з |7,76 |6,6]

- Алергiчний ринiт, 2952 2544 2754 1974 2291

Показник 38,72 зз,56 з6,5] 26,64 30,9

,що класу кзагальна iнфекцiйна захворюванiсть> вiдносяться iнфекuiйнi захворювання

бактерiальнот, 
- 

BipycHoT еiiологii та паразитарнi захворювЕtння, без урахування

захворюваностi на ГРВI та грип,

.Що класу <Хвороби с".r.*" кровообiгу): стенокардiя, гiпертонiчна хвороба, iнфаркт

мiокарду, ц"рЬбро"uЙулярнi *"оро6r, iнсульти та iншi хвороби артерiй, артерiсл та

КаПiЛЯРiЬ 
кJIасу кхвороби органiв дихання) вiдносяться: гострi респiраторнi BipycHi iнфеКЦii,

грип та пневмонiя, бронхiти та iншi.
що алергiчнйх хвороб вiдносяться: бронхiальна астма, атопiчний дерматит та

алергiчний ринiт.

У вiдпоВiдностi до нак€Ву MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд

26.0|.2018 Ns |57 <Про внесення змiн до деяких HaKElзiB моз Украiни>

скасовано статистичнУ форrу Ns25-2lo ((Т€Lпон реестрацiТ заключних

(уточнеНих) дiагНозiв), на пiдставi якоТ формувався звiт по захворюваностi, З

zotq року iнформацiя про захворюванiсть населення MicTa вiдсутня,
-Згiдно з нормативними документами MiHicTepcTBa охорони здоров'я

Украiни iнформацi" npo захворюванiстъ населення з II пiврiччя 2018 року Ее

алергiчнi
здоров'я,

та iнфекцiйнi захворюваннrI надасться до департаменту охорони

департаменту охорони здоров'я
облаъний лабораторний центр моз Украiни> в конкретний перiод року з метою

монiторинry. Враховуючи те, що ця робота здiйснюсться з 2019 РокУ, пiсля

вiдмiни збору даних щодо захворюваностi, на теперiшнiй час здiйснити аналiз

пок€Lзникiв неможливо iз-за вiдiутностi аналогiчноi iнформацii за попереднi

роки. Якщо збiр iнформацii буле продовжено в тому ж об'емi i в наступнi роки,
.1одi u можливiсть проводити ан€tлiз захворюваностi за вк€ваними хворобами.

2.8 Прогнознi змiни у разi якщо документ державного планування не
ý

бупе прийнятий

Сучасний стан навколишнього природного середовища MicTa

охарактеризований на пiдставi аналiзу стану компонентiв довкiлля

urrЪсф.рного повiтря, водних pecypciB, зелених насаджень, Грунтiв, а також

по"од*.rня з вiдходами. оцiнка тенденцiй передбач€Lпа порiвняння основних

екологiчних параметрiв за ocTaHHi роки.
також надана характеристика клiматичних умов

населення.

медичноiiнформацiйно-аналiтичного центру медичноi статистики

/ охорони здоров'я або до ,Щержавноi установи <Запорiзький

MicTa та стану здоров'я



Запорiжжя - четвертий за

розвиненим машинобулуванням,
та будiвелъною промисловiстю.

2з

величиною iндустрiальний центр УкраТни з

чорною та кольоровою металургiею, хiмiчною

Територiя MicTa вiдноситься
потенцiалом забруднення повiтря та несприятливими умовами розсlювання
викидiв в атмосферу.

Розвинута промисловiсть MicTa е джерелом додаткового тепла, що

надходить у MicbKy атмосферу, посилюючи ризик виникнення теплового стресу.

В ocTaHHi рокИ рiзкО фо.пu кiлькiстЬ автомобiльногО транспорту, який с

одним . д"."р.п постiйного надходження в атмосферу газоподiбних,

аерозолъних i твердих частинок, а також створюе стабiлъно високий piBeHb

шуму.
стан навколишнього середовища в MicTi помiтно впливае на стан зелених

насаджень.
характерна особпивiсть клiматичних умов MicTa - дефiцит вологи, як

атмосфернот, так i rрунтовоi, несприятливi атмосфернi явища (пиловi бурi,

iHBepcii).
За висновками УкраТнського гiдрометеорологiчного iнституту (УкрГМI) у

Запорiзькiй областi, у тому числi i у м. Запорiжжя:
о Середня за piK температура у 2020-2050 роках буле продовжувати

зростати.
. Практично Ее викликае cyMHiBiB збiльшення тривалостi лiта та

максим€tлъноi тривалостi спекотного перiоду.
. ДО серединИ XXI ст. кiлькiсть опадiв за piK збiльшиться на 7Yо. Щуже

ймовiрно, що цей picT буле зумовлений переважно збiльшенням опадiв взимку.

ПроrягоМ iншиХ сезонiВ кiлькiстЬ огrадiВ такоЖ зросте, але цi змiни булуть

несуттевими.
. Суттеве збiльшення кiлькостi та iнтенсивностi опадiВ взимку, щО

супроводжуватиметъся значним ростом мiнiмальноi температури повiтря може

ф"Ъ..r" дЪ збiльшення числа днiв з дощем i зменшення числа днiв зi снiгом,

збiльшення повторюваностi зливового та мокрого снiгу, налипання мокрого

cHiry, ожеледi
о Збiльшення максимальноi температури повiтря влiтку

зростання цосушливостi: практично не викликас cyMHiBiB збiльшення

днiв з атмосферною посухою, коли максим€tльна температура

перевищуе25"С, а вiдносна вологiстъ менше 50%,

таким чином, вплив погодних умов на рiзнi сектори життедiяльностi

людини, if водозабезпечення та водоспоживання, стан навколишньоýо

середовища до середини XXI столiття посилюватиметъся, що вже зар€в вимагае

роЪробк" заходiВ,rо uдч.rrацiТ i пом'якшення негативних наслiдкiв.

У разi неприйняття ПланУ дiй, у подaльшому можливо буле спостерiгатИ

збiльшення вразливостi MicTa Запорiжжя до клiматичних змiн, виникнення

проблем та загроз, пов'язаних зi змiною клiмаry, зменшення стiйкостi мiсцевоТ

громади та погiршення умов життя в MicTi.

зумовить
кiлькостi

гtовiтря
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3. ЬРДКТЕРИСТИКД СТДНУ ДОВКIЛЛЯ, УМОВ
ЖИТТ€ДIЯЛЬНОСТI НДСЕЛЕННЯ ТД СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ,Я НД

тЕриторIях, якI ймовrрно здзндють впливу (зд

ддмIнIстрАтиВнИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТI'IIIНОЮ
rньормдцI€ю тд рЕзультдтдми дослIджЕнь).

Вже сьогоднi в багатьох куточках земноi кули стають помiтними наслiдки

змiнИ клiматУ - зменШуетьсЯ площа льодовиКiв, пiдвищусться piBeHb моря,

почастiш€ши силънi шторми, торнадо та ряснi повенi. Щi змiни торкаються не

тiльки природи' алей i- значною мiрою, впливають на життя, здоров'я та

добробуТ людей' 
гrr плiжнапопних iB з дослiдженнязгiдно прогнозiв провiдних мiжнародних наукових центр.

клiмату, протягом наступного столiття температура пiдвищиться на 2,5

.рuду.i" за ЩельСiем. TaKi темпИ глоба.пьного потеплiння спричинять серйознi

йi*ur""нi змiни i рiзнi екосистеми опиняться пiд загрозою зникнення.

Питання наслiдкiв змiни клiмату i ступеня вразливостi для Украiни не е

достатньо вивченими. Однак iснують дослiдження, opieHToBaHi на регiон

ц.rrrр-"нот та Схiдноi Свропи, якi покривають i Украiну, як i для багатьох

iнших краiни регiону, прогнози температур показують загаJIьну тенденцiю до

потеплiннrl протягом наступного столiтгя, з ймовiрнiстю значного пiдвищення

температури в лiтнi мiсяцi, що призведе до бiльшоi посухи по всiй kpaiHi та

бiлъшоi спеки.
ЗгiднО з данимИ украТнсЬкогО ГiдромеТцеJ{трУ за минулi 20 poKiB

середньорiчна темпераТуiu Ъ V*paTHi зроспЬ 
"u 

0,80С порiвняно з клiматичною

нормою (1961-1990 рр.), а середня температура взимку - майже на 20С.

останнс д"."irрirчя було найтеплiшим за увесь перiод iнструмент€tльних

спостережень ,u ,rо.одою. У зв'язку зi змiною клiмаry змiнилося положення

iзотерм. у I9g'-2010 рр. значеннJI къжноI iзотерми ст€tло вищим на 10С майже

"u 
u.iй територii VкраЬи порiвняно з попереднiм перiодом 1961-1990 рР:

На вiдмiнУ "iД 
,.*rr.puryp" повiiря, рiчна сума опадiв в YKpaiHi

змiнилас" "."уЙво 
(З-5%), При несуттевих змiнах рiчних сум опадiв вiдбувся

перерозподiл iх сезонних та мiсячних значенъ, Найбiлъшi змiни

спостерiгаються восени. Саме восени, особливо у жовтнi, вiдмiчаеться icToTHe

пiдвищення ik кiлькостi (бiля 20%). Взимку опадiв ст€UIо дещо менше,

змiнюеться cTpykTypu о.ruдi": збiльшуетъся кiлькiсть небезпечних i стихiйних

опадiв, зростае Тх зливова складова, особливо в теплий перiод,

в Украiъi також вiдмiчйься тенденцiя до збiлъшення I9"1олрчваностi 
i

тривutлостi перiодiв iз високою температурою повiтря (вище 25, З0,35"С), що

суттево впливають на здоров'я людини та iJ життедiяльнiсть, ý

у 2009 рочi пiл ..iдоrо ооН Глобального ,Щоговору було пiдготовленО

<<Огляд npo ..rр"йняття змiн клiмату в YKpaTHi (2009)) (<<Survey on Climate

Change Perceptions in Ukraine (2009))). Переважна бiльшiсть експертiв, Що

взялИ r{астЬ у такомУ дослiджЪннi, пов'"rу*r" глобальну змiну клiмату iз

серйозними природними, економiчними та соцiально-полiтичними ризиками як

для людства в цiлому, так i для Украiни зокрема,

Що прирОд""" р".икiв, вказаниХ експертами в цьому Оглядi, належатъ:
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перемiщення клiматичних зон, нестабiльнiсть погоди (велика амплiтуда

коливань температур протягом коротких перiодiв часу) i загальна змiна

середовища життя живих органlзмlв;
зменшення бiорiзноманiття;
погiршеН"",дорОв'я живих органiзмiв, у тому числi, людини;

пiдвищен"" ,rроч.сiв мутаг."Ъ.у у Bcix icToT, у першу ЧоРЦ, в органiзмах

бактерiй, грибiв, BipyciB;
затоплення великих дiлянок суходолу;
опустелювання;
нестача питноi води на певних територiях (в Украiнi це може торкнутися

схiдних i пiвденних регiонiв);
збiлъшеннЯ кiлькостi стихiйниХ лиХ (У т.ч. лiсових пожеж, повеней,

зсувiв), негативних погодних явищ (урагани, засухи, тривалi зливи тощо),

питання клiматичноi адаптацii, тобто пристосування до клiматичних

змiн, що вже вiдбуваються та вiдбуватимуться найближчим часом, стае

сьогоднi надзвичайно акту€lльним.
Виникае потреба в розробленнi та реалiзацii плану заходiв з адаптацii до

змiни клiмату. Ддаптацiя до глобалъноi змiни клiмату - це пристосування у

природнИх чИ людськИх систеМах яК вiдповiдь на фактичнi або очiкуванi

клiматичнi впливи або ixHi наслiдки, Що дозволяе знизити шкоду та

зусилля громади,
спрямувати ix на

скористатися сприятливими можливостями.
Г[пан дiй розроблено з метою оцiнки вразливостi MicTa до основних

негативних наслiдкiв змiни клiмату; розробки концептуаJIьних та практичних

адаптацiйних заходiв, що надастъ можливiстъ об'еднати

мiсцевоI влади, бiзнесу та експертного середовища та

забезпеченнrI бiлъш сприятливих умов для

свою черц, буле мати тiльки позитивниЙ впив

зменшеннrI вразливостi MicTa Запорiжжя до клiматичних змiн, подолання

проблем i попередження зацроз, пов'язаних зi змiною клiмату, посилення

стiйкостi мiсцевоi |ромади та
життедiяльностi людини, що, в
на здоров'я мешканцiв MicTa.

4. ЕКОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛI РИЗИКИ ВПЛИВУ
нА здоров,я нАсЕлЕння, якI стос}лються 495ур__чт*
дЕрждвного плднувдннrIо зокрЕмд щодо тЕриторIи з

ПРИРОДООХОРОННИМ СТДТУСОМ (ЗД ДДМIНIСТРДТИВНИМИ
ДДНИМИ, СТДТИСТИЧНОЮ IНФОРМДЦI€Ю ТД РЕЗУЛЬТДТДМИ

дослIджЕнь).
Г[паН дiй спряМованО на проведеннrI оцiнки вразливостi MicTa до основнйх

негативних наслiдкiв змiни клiмату з метою впровадження комплексу

концепту€tлъних та практичних адаптацiйних заходiв щодо зменшення

вразливосri MicTa Запорiжжя до клiматичних змiн, подолання проблем i

попередженнrI загроз, iов'язаних зi змiною клiмату, тому результатом ix

виконання можна очiкувати покращення стану навколишнъого природного

середовища та ,доро"'" населення, що призведе до створення бiлъш

сприятливих умов для життедiяльностi людини, у т.ч. на територiях з

природоохоронним статусом.
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Ризики впливу ГIлану дiй на територiй з природоохоронним статусом

виключенi.

Сильнi/слабкi сторони
ПланУ дiй З адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя

дlи розроблено Законодавча i нормативно-

положень Закону правова неврегульованiсть у сферi
адаптацii до змiни клiмату, брак

План
урахуванням
Украiни <Про OcHoBHi засади
(стратегiю) державноi екологiчноi
полiтики Украiни на перiод до 2030

року); Плану заходiв щодо виконання
Концепцii реалiзацiТ державноi
полiтики у сферi змiни клiмату на
перiод до 2030 року, затвердженого

розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 06. |2.201'7 JVэ 878-р.

У м. Запорiжжя розробленi та
прийнятi наступнi плани та програми,

що пов'язанi з Планом дiй:
Мунiципальний енергетичний

план MicTa Запорiжжя на 201'4,2030

роки, затверджений рiшенням

системного пiдходу до проведення
наукових дослiджень щодо оцiнки
параметрiв фактичних та

иlхочiкуваних змiн клlмату
наслiдкiв.

Запорiзькоi мiсъкоi ради
27.06.20|4 J\b6;

План дiй сталого енергетичного

розвитку MicTa Запорiжжя на 20t6-
2020 роки, затверджений рiшенням
ЗапорiзькоТ MicbKoi
30.11 .20|6 j\Ъ56;

Програма ревiталiзацiТ маJIих

рiчок та iнших водойм MicTa

Запорiжжя на 20t8,2028 роки,
затверджена рiшенням ЗапорiзькоТ
MicbKoi ради вiд 29.08.2018 JФ12;

Програма комплексного
озеленення MicTa Запорiжжя на 20|9-
2029 роки <<Зелене MicTo>>,

затверджена рiшенням ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради вiд 28.08 .20\9 Nч22;

Програма боротьби
карантинними рослинами MicTa

вiд

ради вiд

на 2016-2025 роки,
рiшенням Запорiзькоi

вiд 30.0З.2016 J\b8.

Запорiжжя
затверджена
мiськоi ради

Слабкi сторониСильнi сторони
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можливостi Загрози

Прийняття Г[пану дiй дозволитъ
впровадити комплекс концепту€tльних
та практичних адаптацiйних заходiв

щодо зменшення вразливостi MicTa

Запорiжжя до клiматичних змiн,
подолання проблем i попередження
загроз, пов'язаних зi змiною клiмату.

обмеженiсть об'сйiв
фiнансування заходiв.

5. зоБов,язАння у сФЕрI охорони довкIлJIrI, у тому
ЧИСЛI ПОВ,ЯЗАНI IЗ ЗАПОБIГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА
ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНI НА МIЖНАРОДНОNtУ,

ДЕРЖДВНОМУ ТД IНШИХ РIВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ
ВРДХУВАIIНЯ ТАКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЦ ЧАС ПIДГОТОВКИ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

основними мiжнародними правовими документами щодо сЕо е

Протокол про стратегiчну екологiчну ouiHKy (Протокол про сЕо) до КонвенцiТ

про оцiНку вплиВу на навколишне середовище у транскордонному KoHTeKcTi

(Конвенцiя Вспо), ратифiкований Верховною Радою Украiни (N9 562-VIII вiд

01.07.2015), та Щирекr""ч 200ll42l1c про оцiнку впливу окреМих ПЛаНiЗ i

програм на навколишне середовище, яка внесена до виконання плану заходlв з

виконанIш угоди про асоцiацiю мiж Украiъою, з однiеi сторони, та

европейським Союзом, Свропейським спiвтовариством з атомнот енергii i
тхнiми державами-членами, з iншоi сторони, який затверджений постановою

кмУ вiд 25.I0.2O|7 J\b 1106. Засади екологiчноi полiтики Украiни визначенi

законом Украiни кпро ocHoBHi засади (стратегiю) державноi екологiчноi

полiтики на перiод до 2030 року) (ухвалено Верховною Радою УкраiЪи 28

лютого 20119 року).
ГIлан дiй щодо вирiшення проблем, пов'язаних з впливом змlни кJIlмату, у

тому числi його мiнливостi та екстрем€tльних проявiв, розроблеtlий з

урахуванням пiдходiв з позицiй екосистем до адаптацii до змiни клiмату та

включас сукупнiстъ заходiв, у тому числi екологiчних, якi направленi на

мiнiмiзацiю вразливостi м.запорiжжя, що у кiнцевому пiдсумку призводить,

зокрема, до покращення стану довкiлля та здоров'я населення.

KoHKpeTHi зобов'Язання у сферi охорони довкiлля, у тому числi пов'язалri

iз запобi.u""", негативному впJIиву на здоров'я населення, встановленi на

мiжнародному, державному та iнших рiвнях, що стосуються Плану дiй,

вiдсутнi.
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б. опис ндслцкIв для довкIлля, у тому числI для
ЗДОРОВ,Я НДСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ВТОРИННИХ,
кумулятивних, синЕргIIIних, коротко-, сЕрЕдньо_ тА
довгоСтрокових (1, 3_5 тд 10-15 POKIB вцпоВIдно, д зА
нвовхцностI _ 50_100 POKIB), постrйних I тим[Iдсових,
ПОЗИТИВНИХ I НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКIВ.

План дiй передбачае впровадження iнформацiйних, органiзацiйних,

iнженерно-технiчн"" ,u булiвельно-архiтектурних заходiв, якi caMi по собi е

заходами, Що впливають на покращення стану довкiлля (забезпечення

належного догляду за iснуючими зеленими насадженнями; збiльшення

кiлькостi зелениХ зон; ствОреннЯ новиХ паркiв, cKBepiB, бульварiв, вуличних

зеJIених насаджень; вiдновлення сприятливого гiдрологiчного режиму i

санiтарногО станУ маJIих рiчок та iнших водойм MicTa з органiзацiею

громадських просторiв <бiля води); термомодернiзацiя будiвель; зниження

споживання електричноi енергiТ тощо).
ПiдходИ з позицiй екосистем MicTa до адаптацiТ до змiни клiмату та

попередження загроз е комплексними пiдходами, якi використовуютъ

бiорiiноманiття та екосистемнi функцii i послуги для управлiння ризиками, що

створюЮтъся впЛивоМ i лихами, пов'язаними з клiматом. Адаптацiя з позицiй

.no.".r.M MicTa _ це використання бiорiзноманiття та екосиСТеМНИХ фУНКЦiЙ i
послуг В рамках загальноi стратегii адаптацii, Щоб сприяти полiпшенню

добробуту суспiльства, в тому числi мiсцевих громад, i щоб допомогти людям

адаптуватися до несприятливих наслiдкiв змiни клiмату. Адаптацiя з позицiй

.*о."ъr.м MicTa спрямована на пiдтримку i пiдвищення стiйкостi i зниження

урЕlзливостi екоси.i.' i людей перед обличчям несприятливих наслiдкiв змiни

клiмату.
враховуючи те, що при розробцi Плану дiй було застосовано прi{нцип

uдurrruцii з позицiй екосистем MicTa, наслiдки вiд впровадження заходiв ГIлану

дiй для таких компонентiв довкiлля м. Запорiжжя, як rрунти; атмосферне

повiтря; воднi ресурси; стан фауни, флори, бiорiзноманiття, будуть мати

позитивний характер.
ддаптацiя до змiни клiмату е необхiдною для посилення стlйкост1

соцiально-економiчних систем до негативного впливу клiматичних змiн.

задля цього у Гfurанi дiй проведена оцiнка вразливостi MicTa до негативних

наслiдкiв клiматичноi змiни за напрямками, зокрема, енергетика, воднi ресурси,
мiсъке середовище, транспорт, здоров'я населення.

за р.rуп"rчruй" оцiнки вразливостi MicTa до негативних наслiдкiв

клiматичноi змiни запропонованi заходи з адаптацii, реалiзацiя яких створиЬ
бiльш сприятливi умови для життедiяльностi людинИ, Що, в свою чергу, буде

мати позитивний впив на здоров'я мешканцiв MicTa.

Ддаптацiя до змiни клiматУ - це шлях до того, щоб зробити MicTo

безпечнiШим, здорОвим, зеленим, тим самим бiльш комфортним для громадян i
гостей.
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ймовiрний екологiчний вплив на складовi довкiлля

лъ
Чи може реалiзачiя

документу державного
планування спричинити:

IIегативний вплив пом'якшення
iснуючоi
ситуацiiТак ймовiрно Hi

Повiтря
1 Збiльшення викидiв

забруднюючих речовин вiд
стацiонарних джерел?

+

2. Збiльшення викидlв
забруднюючих речовин вiд
пересувних джерел?

+

J. Погiршення якост1

атмосферного повiтря?
+ +

4. Появу джерел неприемних
запахiв?

+

5. Змiни повiтряних потокiв,
вологостi, температури або ж
буль-якi локальнi чи

регiональнi змiни клiмату?

+ +

Воднi ресурси
е | Збiльшення обсягiв скидiв у

l поверхневi води?
+

1, Буль-якi змiни якостi
поверхневих вод (зокрема
таких показникiв як
температура, розчинений
кисень, прозорiсть, tule не
обмежчючись ними)?

+

8. Збiльшення скидання
шахтних i кар'ерних вод у
воднi об'скти?

+

9. значне зменшення кiлькостi
ВОД, ЦIО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

дJUI водопостачання
населенню?

+

10. збiльшення Еавантаження на
каналiзацiйнi системи та
погiршення якостi очистки
стiчних вод?

+

t

11 Появу загроз для людей l
матерiальних об'ектiв,
пов'язаних з водою (зокрема

таких, як паводки або

пiдтоплення)?

+

|2. Змiни напрямiв i швидкостi
течii поверхЕевих вод або

змiни обсягiв води буль-
якого поверхневого водного
об'скту?

+

+
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1з. Порушення гiдрологiчного та
гiдрохiмiчного режиму
мtших рiчок регiону?

+ +

|4. Змiни нЕшряму або

швидкостi потокiв пiдземних
вод?

+

15. Змiни обсягiв пiдземних вод
(шляхом вiдбору чи скидiв
або ж шляхом порушення
водоносних горизонтiв)?

+

16. Забрулнення пiдземних
водоносних горизонтiЩ_

+

Вiдходи
1,7, збiльшення кiлькостi

утворюваних твердих
побугових вiдходiв?

+

18. збiльшення кiлькостi

утворюваних чи
накопичених промислових
вiдходiв IV класу небезпеки?

+

19. збiльшення кiлькостi
вiдходiв I- Ш класу
небезпеки?

+

20. Спорудження еколого-
небезпечних об'ектiв
поводження з вiдходами?

+

2|' 
| Уr"ор.""я або нако,'ичення

| радiоактивних вiдходiв?
+

Зt:мельнi рtэс)Yрси

22. Порушення, перемiщення,

ущiльнення rрунтового
шаоч?

+

23. Будь-яке посилення BiTpoBoT

або водноi ерозii rpyHTiB?
+ +

24. Змiни в топографiТ або в
характеристиках рельефу?

+

25. Появу таких загроз, як
землетруси, зсуви, селевi
потоки, провали землi та
iншi подiбнi загрози через

нестабiльнiсть лiтогеннот
основи або змiни геологiчнот
структури?

+

26. CyTTeBi змiни в cTpyKTypi
земельного фонду, чиннiй
або планованiй практицi
використання земель?

+

27. Виникнення конфлiктiв мiж

ухваленЕями цiлями ДДП та

цiлями мiсцевих громад? + +
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Бiорiзномаr iття та peltреацiйнi зони

28, негативний вплив на об'екти
природно-заповiдного фонду
(зменшення площ, початок
небезпечноi дiяльностi у
безпосереднiй близькостi або

на Тх територii тощо)

+

29, Змiни у кiлькостi видiв

рослин або тварин, iхнiй
чисельностi абО

територiальному
представництвi?

+ +

30. збiльшення площ
культур

зернових
або

угiдьсiльського сподарських
в цiлому?

+

з1 Порушення або деградацiю
соредовищ iснування диких
видiв тварин?

+

Буль-який вплив на кrлькlсть
i якiсть наJIвних

рекреацiйних можливостей?

+ +

JJ. Буль-який вплив на наявнi
об'екти iсторико-кульryрноi
спадщини?

+

з4, Iншi негативнi впливи на
естетичнi показники об'ектiв
довкiлля (перепони для
публiчного огляду
мальовничих краевидiв,
появу естетично прийнятих
мiсць, руйнування
пам'ятникiв прироли тощо)?

+

Нчселеrн" rа i"фра",
35. змiни в локалiзацii,

розмiщеннi, щiльностi, та
зростаннi кiлькостi
населення буль-якоi

...л
теDиторll r

+

з6, вплив на нинiшнiй стан
забезпечення житлом або

виникнення нових потреб у
житлi?

+

з7, Суrтсвий вплив на нинiшню
транспортну систему? Змiни
в cTpyKTypi транспортних
потокiв?

+

ý

38. Необхiднiсть булiвництва
нових об'ектiв дJuI

забезпечення транспортншх
сполучень?

+

39. Потреби нових або суттевий
вплив на наявнi комунальнi
послуги?

+

+
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40. Появу будь-яких реальних

або потенцiйних загроз для
здоров'я людей?

+ +-t

Екологiчне yправлiння та монiторинг
41 Послаблення правових i

економiчних механiзмiв
контроJIю в галузi
екологiчноi безпеки?

+

42. Погiршення екологiчного
монiторингу?

+

4з. Усунення наlIвних
механiзмiв впливу органiв
мiсцевого самоврядування на
процеси техногенного
навантаження?

+

44. Стимулювання розвитку
екологiчно небезпечних
галузей виробництва?

+

Iнше
45. Пiдвищення рiвня

використання будь-якого
видy природних pecypciB?

+

46. Сугтеве вилучення буль-
якого невiдновлюваного
ресурсу?

+

47, збiльшення споживання
значних обсягiв па;lива або
енергii?

+

48. Суттеве порушення якостi
природного середовища?

+ +

49. Появу можливостей
досягЕення
короткотермiнових цiлей, якi
ускладнюватимуть
досягЕення довготривалих
цiлей у майбутньому?

+ +

50. TaKi впливи на довкiлля або
здоров'я людей, якi caMi по
собi будуть значними, але у
сукупностi викJIичуть
значний негативний
екологiчний ефект, що
матиме значний негативний
прямий або опосередкований
вплив на добробут людей?

+
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7. зАходи, що пЕрЕдБАчА€ться вжити мя

ЗАIIОБIГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ,ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ
НАСЛЦКIВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ.

Вiдповiдно до п. 20 Г[пану заходiв щодо виконання Концепцii реалiзацii
державноТ полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року,
затвердженого розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06.|2.20|7
J\b 878-р, мiсцевi органи виконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядування
мають здiйснювати пiдготовку та виконання пiлотних проектiв з розроблення i
реалiзацii мiсцевих планiв з адаптацii до змiни клiмату на piBHi регiонiв, а також
MicT, селищ i сiл.

Гfuан дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя
розроблено з урахуванням положень ГIrrану заходiв щодо виконання Концепцii
реалiзацii державноi полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року.

План дiй як концептуально, так i на piBHi практичних адаптацiйних
заходiв, надасть можливiсть об'еднати зусилля громади, мiсцевоi влади, бiзнесу
та експертiв середовища та спрямувати ik на зменшення вразливостi MicTa до
клiматичних змiн, подолання проблем i попередження за|роз, пов'язаних зi
змiною клiмату, посилення стiйкостi мiсцевоi громади та забезпечення бiльш
комфортних i безпечних умов життя.

Враховуючи те, що реалiзацiя ГIлану дiй дозволить обrрунтовано та
ефективно адаптувати м. Запорiжжя до наслiдкiв змiни клiмату i, як слiдство,
забезпечити бiльш комфортнi умови життя, негативних наслiдкiв на довкiлля та
здоров'я населення не буде.

8. оБrрунтувАння виБору випрАвдАних АльтврнАтив,
IЦО РОЗГЛЯДАЛИСЯО ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДIЙСНЮВАЛАСЯ
СТРАТЕГIЧНА ВКОЛОГItIНА ОЦIНКА, У ТОМУ ЧИСЛI БУДЬ-ЯКI
усклАднЕння (нвдостАтнIсть lнФормАцti тА тЕхнtчних
ЗАСОБIВ ПIД ЧАС ЗЛЙСНЕННЯ TAKOI ОЦIНКИ).

<Нульовий сценарifu - тобто опис, прогнозування та оцiнка ситуацii у
випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

Дльmернаmuва 2:
<Передбачення у проектi Плану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату

MicTa Запорiжжя заходiв без проведення оцiнки вр€вливостi MicTa до негативних
наслiдкiв клiматичноТ змiни>>.

Прu обраннi Альmернаmuвu ], сumуацiя залuuлumься без зwtiн. ý

,Щослiдження свiдчать, що клiмат Украiни, протягом ocTaHHix десятилiть
вже почав змiнюватися (температура та деякi iншi метеорологiчнi параметри
вiдрiзняються вiд значень клiматичноi норми) i згiдно результатiв моделюваннrI

для територii УкраIни в майбутньому продовжуватиметься зростаIIня
температури повiтря (хоча величина змiн дещо вiдрiзнясться за рiзними
прогнозними моделями) та вiдбуватиметься змiна кiлькостi опадiв протягом

року. I-{e може призвести до змiщення клiматичних сезонiв, змiни тривалостi
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ВеГеТацiЙноГо перiоду, зменшення тривЕtлостi заJIягання стiйкого снiгового
покриву, змiни водних pecypciB мiсцевого стоку.

ЩО ОСноВних потенцiйних негативних наслiдкiв змiни клiмату, що
МОЖУТЬ ПРОЯВЛЯТИсЯ У MicTax Украiни, у тому числi м. Запорiжжя, н€tлежать:
ТеПЛОВИЙ Стрес; пiдтоплення; зменшення площ та порушення видового складу
МiСЬКих Зелених зон; стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища; зменшення кiлькостi
Та ПОГiРШення якостi питноi води; зростання кiлькостi iнфекцiйних
ЗаХВОРЮВаНЬ Та алергiЙних проявiв; порушення норм€tльного функцiонування
енергетичних систем MicTa.

КОнцентрацiя у MicTax значноi кiлькостi населення, особливостi
ЛОК€lЛьнОго мiкроклiмату, що можуть посилювати деякi негативнi наслiдки
КЛiМатичноI змiни, змiна переважаючих пiдсильних поверхонь MicTa, висотна
ЗабУдОва, наявнiсть мережi мiського транспорту та добре розвинутоi
iНфРаСТРУКТУри (що може постраждати вiд негативного впливу прояву
клiматичноi змiни та викликати суттевий дискомфорт для населення MicTa)
робить MicTo значно вразливiшим до проявiв клiматичноТ змiни гtорiвняно з
iншими територiями.

НеприЙняття Гfuану дiй з€Lлишить без вирiшення проблему необхiдностi
ПЛаНУВаННЯ Для м. Запорiжжя конкретних адаптацiЙних заходiв до наслiдкiв
ЗМiНИ КЛiматУ, Що, в свою черц, призведе до негативного впливу прояву
клiматичноi змiни та суттевого дискомфорту проживання для населення MicTa.

Передбачення у проектi Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату
MicTa ЗапОрiжжя заходiв без проведення оцiнки вр€lзливостi MicTa до негативних
НаСЛiДКiв клiматичноi змiни, унеможливило би обrрунтовано розробити
КОМПЛеКС концептуallrьних та практичних адаптацiйних заходiв, реалiзацiя яких
НаДаСТЬ МОЖЛИВiСть об'еднати зусилля громади, мiсцевоТ влади, бiзнесу та
експертного середовища та спрямувати ix на зменшення вразливостi MicTa
ЗаПОРiЖЖя До клiматичних змiн, подолання проблем i попередження за|роз,
ПОВ'ЯЗаНИХ Зi змiною клiмату, посилення стiйкостi мiсцевоТ громади та
ЗабеЗпечення бiльш сприятливих умов для життсдiяльностi людини, що, в свою
чергу, будa мати тiльки позитивниЙ впив на здоров'я мешканцiв MicTa.

9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНI ДЛЯ ЗЛЙСНЕННЯ МОНIТОРИНГУ
НАСЛIДКIВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ДЛЯ ЗДОРОВ,Я
НАсЕЛЕння. ý

ВiДПОВiдно До вимог Закону УкраiЪи кПро стратегiчну екологiчну оцiнкр>
МеТОЮ СтРатегiчноi екологiчноТ оцiнки е сприяння cT€lJIoMy розвитку шляхом
ЗабеЗпечення охорони довкiлля, безпеки життсдiяльностi населення та охорони
йОГО Здоров'я, iнтегрування екологiчних вимог пiд час розроблення та
затвердження документiв державного планування.

ПЛаН дiй направлений на вирiшення проблем, пов'язаних з впливом змiни
КлiматУ, У тому числi його мiнливостi та екстремzlльних проявiв, включае
СУКУпнiСТЬ Заходiв, якi направленi на досягнення спiльноТ мети - мiнiмiзацiТ
вр€вливостi м.Запорiжжя.



Пр" розробцi ГIлану дiй було
Запорiжжя до проявiв змiни клiмату та,
вр€вливостi, визначенi рекомендованi
наслiдкiв змiни клiмату.

35

проведено оцiнку вразливостi MicTa
на ocнoBi отриманих результатiв оцiнки
заходи з адаптацii MicTa Запорiжжя до

заходи для полiпшення безпеки мiського середовища, комфорту i здоров'я
городян.

Запорiзькоi MicbKoi
змiни клiмату MicTa

клiмату УкраiЪа не
потеплiння регiонiв

пЕрвдБАчЕноi пунктАми 1_10 цI€[ чдстини, розрАховАнЕ нА
ШИРОКУ АУДИТОРIЮ.

I_{ей Звiт мiстить аналiз наслiдкiв прийняття рiшення
ради <Про затвердження Г[пану дiй з адаптацii до наслiдкiв
Запорiжжя>.

За висновками Мiжурядовоi групи експертiв зi змiн
входить до перелiку найбiльш вр€lзливих до глоба_пьного
нашоТ планети. Проте змiни, що спостерiгатимуться на територii нашоi краiЪь
впродовж XXI столiття будуть досить суттевими i впливатимуть на Bci галузi
життсдiяльностi людини та стан навколишнього середовища.

Питання клiматичноТ адаптацii, тобто пристосування до клiматичних
змiн, що вже вiдбуваються та вiдбуватимуться найближчим часом, ста€
сьогоднi надзвичайно акту€tльним.

Виникас потреба в розробленнi та реалiзацii плану заходiв з адаптацii до

План дiй мае стати важливим документом розвитку MicTa, об'еднавши
iнновацiйнi дii в гшrузi енергоефективностi та зеленоi енергетики i адаптацiйнi

Враховуючи те, що реалiзацiя Плану дiй дозволить обrрунтовано та
ефективно адаптувати м. Запорiжжя до наслiдкiв змiни клiмату i, як слiдство,
забезпечити бiльш комфортнi умови життя, негативних наслiдкiв на довкiлля та
здоров'я населення не буд.. Тобто, розробка заходiв, передбачених для
здiЙснення монiторингу наслiдкiв виконання Плану дiй на довкiлля, у тому
числi на здоров'я населення, не е доцiльною.

Оскiльки Г[гlан дiй мiстить рекомендованi заходи з адаптацiТ MicTa
Запорiжжя до наслiдкiв змiни клiмату, якi мають бути врахованими мiсцевими
органами виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування пiд час
пiдготовки середньо - та довгострокових стратегiй, планiв, програм тощо, вплив
реалiзацii заходiв ГIrrану дiй на довкiлля може бути опосередкований,
враховуючи прийнятi пiдходи, методи до ix реалiзацii у конкретних стратегiях,
планах, програмах тощо.

10. опис Ймовrрних трАнскордонних нАслцкIв для
ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ДЛЯ ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА
нАявностD.

За приведеною оцiнкою вiдсутня ймовiрнiсть транскордонних наслiдкiв в

результатi прийняття Г[пану дiй.

11. рЕзюмЕ нЕтЕхнItIного хАрАктЕру IнФормАцIi,

змiни клiмату. Адаптацiя до глобальноi змiни клiмату - це пристосування у
природних чи людських системах як вiдповiдь на фактичнi або очiкуванi
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клiматичнi впливи або ikHi наслiдки, що дозволяс знизити шкоду та
скористатися сприятливими можливостями.

Основами фунтовноi й успiшноi адаптацii е полiтична воля, належнi
HayKoBi дослiдження та оцiнка, а також рiзноманiтний набiр заходiв. Змiна
клiмату вплине на Bci галузi суспiльства, на деякi бiльше, нiж на iншi, на однi -
краще, на iншi - гiрше. Внаслiдок цього Bci представники сусuiльства мають
бути залученi до адаптацiТ, однак лiдерами мають бути нацiональнi, регiональнi
та мiсцевi органи влади.

Вiдповiдно до положень Плану заходiв щодо виконання КонцепцiТ
реалiзацii державноТ полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року
структурними пiдроздiлами виконавчого KoMiTeTy мiсъкоi ради з урахуванням
пропозицiй членiв робочоi групи, до складу якоi увiйшли представники
структурних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoT ради, органiв
виконавчоi влади, комунutJIьних пiдприсмств, громадських органiзацiЙ,
науковцi, було розроблено проект Плану дiЙ з адаптацiТ до наслiдкiв змiни
клiмату MicTa Запорiжжя.

ГIлан дiй передбачае впровадження iнформацiйних, органiзацiйних,
iнженерно-технiчних та булiвельно-архiтектурних заходiв, якi caMi по собi е
заходами, що впливають на покращення стану довкiлля (забезпечення
н€tлежного догляду за iснуючими зеленими насадженнями; збiльшення
кiлькостi зелених зон; створення нових паркiв, cKBepiB; вiдновлення
сприятливого гiдрологiчного режиму i санiтарного стану м€tлих рiчок та iнших
водойм MicTa з органiзацiею |ромадських просторiв <бiля води);
термомодернiзацiя будiвель; зниження споживання електричноI енергiТ тощо).

Пiд час розробки Гfuану дiй робочою групою було проведено експертну
оцiнку врulзливостi MicTa Запорiжжя до клiматичних змiн.

В процесi проведення оцiнки вразливостi було встановлено, що
м.Запорiжжя е найбiльш вр€вливим до теплового стресу. Також можна
вiдзначити суттеву вразливiсть мiських зелених зон, вразливiсть MicTa до
зростання кiлькостi iнфекцiЙних захворювань та алергiЙних проявiв, а також
вразливiсть енергетичних систем MicTa.

Проведена оцiнка вразливостi MicTa Запорiжжя до клiматичних змiн
дозволила обrрунтовано розробити комплекс концептуuшьних та практичних
адаптацiЙних заходiв, реалiзацiя яких надасть можливiсть об'сднати зусилля
ГроМади, влади, бiзнесу, науковцiв задля зменшення вразливостi MicTa
Запорiжжя до клiматичних змiн, подолання проблем i попередження загроз,
ПоВ'яЗаних зi змiною клiмату, посилення стiйкостi мiсцевоi громади та
забезпечення бiльш сприятливих умов для життедiяльностi людини, що, в свою
черц, буле мати тiльки позитивний впив на здоров'я мешканцiв MicTa.

При розробцi ГIлану дiй було застосовано принцип адаптацiТ з позицiй
екосистем MicTa. Враховуючи це, наслiдки вiд впровадження заходiв ГI;rану лiЙ
для таких компонентiв довкiлля, як Грунти; атмосферне повiтря; воднi ресурси;
стан фауни, флори, бiорiзноманiття, будуть мати позитивний характер.

ГIrrан дiй мас стати важливим документом розвитку MicTa, об'еднавши
iнновацiйнi дiI в галузi енергоефективностi та зеленоТ енергетики i адаптацiйнi
заходи для полiпшення безпеки мiського середовища, комфорту i здоров'я
городян.
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ЗАIIОРIЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦI'I
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
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На Ns

Запорiзькоi MicbKoi ради
Виконавчий KoMiTeT

Про визнач€ння обсягу стратегiчноТ
екологlчноr оцrнки

Розглянувши Ваше звернення вiд 14.11.20|9 J\Ъ 0910З-ЗЗ10З265 щоДО
надання пропозицiй та зауважень до з€uIви про визначення обсяry стратегiчноi
екологiчноi оцiнки проекту ГIrrану дiй з адагlтацii до наслiдкiв змiни клiмату
MicTa Запорiжжя, ,Щепартамент охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii (далi -

,Щепартамент) повiдомJuIс таке.

Щепартамент за вiдсутностi фахiвцiв, якi мають фа* або дозвiл на
проведеннrI екологiчноi оцiнки, та враховуючи частину 4 cTaTTi 13 ЗаконУ
Украiни <Про стратегiчну екологiчЕу оцiнку)L звернувся до Запорiзького
державного медичного унiверситеry (далi - унiверситет) з проханнrIм щодо
заJý+Iення науковцiв до екологiчноi експертизи об'ектiв.

Унiверситетом надана вiдповiдь, що ik фахiвцi не проходили вiдповiдну
акредитацiю та не мають вiдповiдних сертифiкатiв для проведеннrI екологiчноi
експертизи.

Разом з тим, слiд з€вначити, що експертиза шроекту, зазначеного у
зверненнi, може бути виконана державними та недержавними установами
екологiчноi експертизи, що мають вiдповiдну акредитацiю.

В.о. директора Марина ВОЛОВИК

t,.4 1,1, ,lo l! х"

Вiкюрiя XiMKo 239-03-58

i j;апооiзька 
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l u*;оькЬрала 
:

i виконавчий кс frllTЁT i

lЖ. * п9/рl- -tз/озх ýз-
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лtлГ Ф 8
7v еfr,Г,о Д

wцй#,,
додаток 2 ст.40

ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРЩIЯ
дЕпАртАмЕнт Екологri тд природних pEcypCIB
Факт. адр. вул. НезалежноiУкраiни, 72а,м. Запорiжжя,690З5, тел./факс (06l)224-,70-28

ЮР. адр. пр. СоборниЙ 164,M. Запорiжжя, 69107 E-mail: zdn@zdn.gov.ua Код едрпоу з87з1918

ly'i -// Мrc, MfiEft; /-l//i{ j на ль

Заrrорiзъка MicbKa

Про стратегiчну екологiчну оцiнку

.ЩеПаРтамент екологii та природних pecypciB обласноi державноi
адмiнiстрацiТ вiдповiдно до вимог частин 2 та б cTaTTi 10 Закону УкраiЪи оПро
СТРаТеГiЧНУ еКОЛогiчну оцiнку> (далi - Закон) розглянув заJIву про визначення
ОбСЯry СтРатегiчноi екологiчноi оцiнки проекту Гhlану д|iт з адаптацii до
наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя, та в межах компетенцii, надае
настугrнi пропозицii, якi необхiдно врахувати при скJIаданнi звiту про
стратегiчну екологiчну оцiнку.

Вимоги до структури та змiсту звiry про стратегiчну екологiчну оцiнку,
визначенi частиною 2 ст. 1 1 Закону е обов'язковими.

вiдповiдно до частини З ст. 11 Закону у складi мiстобудiвнот
документацii звiтом про стратегiчну екологiчну оцiнку для проектiв
l'"tiСТОбУДiВНОi ДокуiчIсFIтацii € iэозлiлi <Охорона навкOлишнього tIриродноI,о
середовища), який мае вiдповiдати вимогам частини 2 цiеi cTaTTi.

Також, з ypaxyBaHHrIM вищенаведеного, у звiтi про стратегiчну екологiчну
оцiнку передбачити наступне:

1. охарактеризувати можливий вплив на об'екти природно-
заповiдного фонду, об'екти екомережi та об'екти культурноi спадщини,
водозабори, воднi об'екти. У разi HEUIBHocTi нанести межi з€вначених зон та
об'ектiв на топографiчну основу. описати вплив на об'екти, що пiдлягають
ОСОбливiЙ oxopoHi, з урахуванняN{ вiдстаней та мiсця розташування до об'ектiв
природоохоронного призначення.

2. ОПисати виправданi альтернативи iз обцрунтуванням причин вибору
основного BapiaHry.

Оцiнити сукупний вплив на природнi ресурси та комплекси.
Передбачити заходи монiторинry наслiдкiв виконаннjI документа

державного планування. ý

,Щодатково зверта€мо Вашу увагy, що вiдповiдно до ст. |2 Закону
ВиЗнаЧеНо, що замовник повiдомляе |ромадсьitiсть про оприлIодненIш проекту
документа державного плануванIuI та звiту прс; СЕО.

ПОвiДОмленнrl про оприлюднення проекту документа державного
ПЛаНУВання Та звiту про СЕО публiкуетъся у друкованих засобах масовоi

aJ.

4.

iнформацii та IIовинна мiстити iнформацiю вiдповiдно доJзатgцд*5 gд 12_
Закону. 3апорiзька

лиiська рад;}Вiдповiдно до частини
":IIланування мiсцевого та

/dt



2

про оприлюднення цих документiв замовник подае (на паперових носiях та в
електроНномУ виглядi) до MiHicTepcTBa енергетики та захисту довкiлля УкраiЪи
та MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украihи.

вiдповiдно до частини другоi ст. 1з Закоrrу, проект документа державного
плаIIування мiсцевого та регiон€шьного piBHiB, звiт про сЕо та повiдомленнrl
про опрИлюдненНrI циХ документiв замовник також подае до .Щепартаменту
екологii та природних pecypciB облдержадмiнiстрацiт та'щепартаменту охорони
здоров'я облдержадмiнiстрацii.

В. о. директора Iрина КАТКОВА

оксана Бслясва 224 70 28

/
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yKPAiHA

ЗАПОРIЗЬКА МIСЪКА РАДА
УПРАВЛIННЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГIЧНОi БЕЗПЕКИ

вул. Зелiнського, З, м.Запорiжжя, 690З7, тел/факс: (061) 23З-45-551 233-18-11. e-mail: reception.ecology@zp.gov.ua; код €ДРПОУ З7591569

Щиректору ПНТП <<Соцiум>
Барибiну В.П.

ТТ Тановний Валерiю Петровичу!

На виконання Закону УкраТни <Про стратегiчну екологiчну оцiнку>>, з
метою одержання та врахування пропозицiй i зауважень |ромадськостi
управлiннll з питань екологiчноi безпеки MicbKoi Ради оприлюднило Заяву про
визначення обсяry стратегiчноi екологiчноi оцiнки проекту Г[гlану дiй з
адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя на офiцiйному сайтi
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради https:llzp. gov.ua

за перiод здiйснення |ромадсъкого обговорення зазначених вище
докуменТiв, а саме з 14 листоlrада20|9 року до б грудня 2о1t9 року включно,
зауваження та пропозицiт вiд |ромадськостi (у письмовому та електронному
виглядi) до управлiння з питанъ екологiчнот безпеки Micbkoi ради не надхо дили.

З повагою,
начальник управлiння Г.А.Золотарьов

al,CJ, J,c жп 04"/t

IBaHoBa 2зЗ 99 зЗ

,р%



додаток 4 ст. 43

Е
п

*

Е

tr
ý

о
пh
ч

оr

=ý

U
о

л

tr
v

rо

Ё
ч
LJ
а
Fn
&
Ф
Ф

g

о.
о)
оýl
б
цбьоFоS
lr
t
ýl
G,
G,(о

l
оФФ(о
(о
Ф

l
t{.
с}
olz,
a

I
rJS
1_
I

-lч
о
Il_

l

о
IJ-
л

пl_
Ill- lл
ýJФai

с0
о

|ýýF
=чгЦ Дr \

h



l мiськоТради Вiталiй Лисенко 
v'v'УvlУ vqllvPrrDD'\tJl

1

)омадяН О а.словами Вiталiя Лисенка, такох було проведено бiльше З00 перевiрок терито-

[i:::rЬдо l""п"*цПiщодо О3:fffiЖ#;i::ff.Н;'fl?У,лЖ#ХХi:ХЖ#?Ж::Ъ}""?J:Еi.#:-
РнаннЯ заходiВ з покосУ пленi за районнимИ адмiнiстрацiями та комуна льнимипiдприемствами MicTa.

itин та бур'янiв.-- -,r пlд чАс рЕЙдових пЕрЕвlрок рдЙонlв мlстдl

було отримано вiдустанов, бУЛО ВИЯВлено недолiки.щод9I9коGу
ридичних осiб 

..{ 
'vl 

qПl'Е" 
КаРаНТИННl{Х Рослин та бур'янiв за 137 адdесалrп

iiб пiдпр"емцiв. комунАрський хортицькийl

эди щодО усуненнЯ зазначениХ недолiкiв. райоН \* 1/ ОаПон
ень мiського голови та голови постiй_ ДНlПРОВСЬКИЙ
жi:::т.,.т",:::::?:i:lт:::: район ж /
(и, що переданi в оренду, зокрема, з РаЙОН
иогiчний запит був направлений до де-
}апорiзькоТ мiськоI ради та до управлiння
эькоТ ради, - зазначив BiH.

шЕвчЕнкlвськиЙ
район

]30
+Ц,-".,-

вознЕсЕнlвськиЙ
район

|МОГ юридичним особам
фiзичним особам-пiдприемцям
по направлено на усунення
гановлених в ходi перевiрок
Dушень.
покосу карантинних рослин та належного
yгримання прилеглих територiй. 3а ре-
зультатами обстехення з виiздом на Mic-
це, прилеглi територii до зазначених оСББ
знаходяться в задовiльному caHiTapHoMy
cTaHi, заходи з видалення карантинних
рослин вхиваються реryлярно та планово.
Головами ОСББ бiльше не допуска€ться
суттевих порушень iз зазначених питань,

- На насryпний piK lнспекцiею з бла-
гоустрою заплановано акrивiзувати
робоry щодо проведення iнспекцiйних
заходiв на територiях приватного секгору,
звакаючи на те, що цей вид роботи потре-
буе доопрацювання та посилення заходiв,
- зазначае Вiталiй Лисенко.I

)тя - штрАФ
)ю проводить рейди на вули-
lявити поруlлникiв, якi спа-

Листя видiляють безлiч канцерогенiв
га важких металiв. Необхiдно робити
(омпостування та закопувати листя, шоб
зоно перегнивало та перетворювалось
lа органiчнt добрива, - розповiв началь-
чик iнспекцii з благоустрою ЗапорiзькоТ
иiськоТ ради Вiталiй Лисенко. ý

олЕксАндрlвськиЙ
район

Повiдомлення про оприлюднення
3аяви про визначення обсяry стратегiчноТекологiчноТ оцiнки

проекту Планудiй з адаптацjiдо наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорilокя
на виконання 3акону Укратни ппро стратегiчну екологiчну Оцiнку,,, з метою одерхання та

врахування пропозицiй i зауважень громадськостi управлiння з питань екологiчнот безпеки
3апорiзькот MicbkoT ради оприлюднюе 3аяву про визначення обсягiв стратегiчноi екологiч-
ноi оцiнкИ проекry ПланудiЙ з адаптацiТдО наслiдкiв змiни клiмаry MicTa 3апорDtокя,

повна назва локvмента державного планування, що поопонуеться, та стислий виклад
його змiсry

Проекг Планудiй з адаптацiIдо наслiдкiв змiни клiмаry MicTa 3апорiххя розробляеться з
метою оцiнкИ вразливостi MicTa дО основних негативних наслiДкiв змiни клiмаry; розробки
концепryальНих та практичНих адаптацiйних заходiв, що надасть моlкливiсть об'еднати
зусилля громади, мiсцевоI влади, бiзнесу та експертного середовища та спрямувати iX на
зменшення вразливостi MicTa ЗапорDюкя до клiматичних змiн, подолання проблем i попе-
редхення загроз, пов'язаних зi змiною клiмаry посилення стiйкостi мiсцевоi громади та
забезпечення бiльш комфортних i безпечних умов хиття в MicTi.

Запорiзька MicbKa рада
П"р"дб"ru"""" npou"oup" rpo"-rrroro обrо"ор"""", y ro"u r""ni,
а) дата початку та строки здiйснення пооцедури
громадське обговорення починаеться з 1 4 листопада 201 9 року i тривае до б грудня

2019року включно.
б) способи wacTi гоомадськостi
заувахення i пропозицii до проекry Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa

3апорiхокя та Заяви про визначення обсяry стратегiчноi екологiчноi оцiнки проекry Плану
дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя подаються у письмовому та
електронному виглядi

де рх<а в н о го п л а HVBa н н я
управлlння з питань екологiчноi безпеки Запорiзькоi Miobkoi ради, вул. Зелiнського, 3,

м.Запорiххя, 69037
3аява про визначення обсягiв стратегiчноi екологiчноi оцiнки проекry Планудiй з адап-

тацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa 3апорiхжя розмiщено на офiцiйному сайтi ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради https://zp. gov. ua

г) оDган. до якого подаються 3ауваження i пропозиuii', поштова та електоонна адреси та
строки подання заувахень i поопозицiй

управлiння з питань екологiчнот безпеки Запорiзькоi мiськоi ради, вул. Зелiнського, З,
м.Запорiхскя, 69037, контаrсгний телефон: (06] ) 23З 99 3З, ecologzap@gmail.com

Строки гiiJ.ýаННя заувахень та пропозицiй: з 14 листопада 2019 рокудо б грудня 2019
року вкrIю{но.
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-ýт;tr
п€,
E_l€:,iФ,
ь*,

iЕ:rf;а3rй

t,
1#?,

,r#r,j
i1,
Ё,т:,

Itý ЛЦ l*c.Coqa
t}еqао+ая,

17.15l,{Ъ.Фfiеас и Феф"
'l7.Ф,20.Ф Wс "3вездая

ПРИНЦМа И СИЛЬi ЗЛаD
1&Ф [?с.Монкарт"
1 8,15, 2.15 lr,l/c "Губм Боб"
18.ф, 21.55 i,Vс.Элвин и

буру,цуки,
19.ф lWc 

"44 кота"
21.00 М/с "3акон Майла Мефи"
22.iý 0гп и кукарачи
020 Снимала мама
2Ф Мир хдет открьпий
4,00 Сказка с палой

]rgхде lo-
t4J() IЪдсовет 12+

15,15 НаId Day'S Night 16+

16.15 LVEHb 16+ (l)

17.Ф И так далее с МихаилOм

ФишманOм 12+
'18.30 Лекции на !охде 16+

19,Ш Белковсl0,iй на Доrце 16+

19,Ф Проеп
пOколоперестройка"

20.Ш, 1.Ф Синдеева 16+

22.00 Полипка. Прямая линия

2.Ш Кашин.Гуру 16+

3.00 Реинкарнация 12+

Гфt€}ffiJ
7.45, 'l8.15 .Бчндеслига w€еkfu".

чемпйонат Геомании '
8.15 Атыапа - Ювефс. Чемпионат

Иlыии
10.00, 14.45, 17.55, 23.Ф Фуrбол NEWS
10.25 Леганес - Бdрселона. Чемпионаl

Испании
'12.10 Милан - Наполи. Чемпионат 1,1талии

'з.55 
LVE. кOлос - десна. Чемпионат

Украины (|)

15.55 LVE, Рома - БOешия. Чемпионат
l,tталии il)

16.45, 20.15, 23)Ь YeiloW
18.ф, 3.25 Журнал Лиги Чемпионов
19.15, 1.20 Тоii-мап
19,25 LVE. Вилырреал - Сельта.

чемпионат Испании (l)

|Е LrE. лцaцffiп-кll*Ц
Чнlпr{онат геOilании {Il

20.55, 23.55, 3.45 Топ_hап
21.55 LVE. Вальядолид - фвилья.

Чемпионат Иiпании /l)

0.05 Колос - flecHa. ЧемпиоЙ Укоаины
1.55 Рома - Брешия. Чемпионат Итмии
3.55 Вильярреал - Сельта. Чемлионат

Испании

--щ*Еж
23.45, 21,35, 11.05, 22.05, l4.15. 2,35.

21.05 Гооные лыlки
0.20, 1.30, 6.00, 7.30, 1 5,1 5, 1 8.45 кеолинг
2.30, 9,30, 12.15 Прыхки на лыхах с'

тймплина
4.Ф. 18,фАвтогонки
5,(ю плавание

cafтlopo, Япо{ilя. rЬказатеJьrflе
высмшения

0,{Ю Фубол Гlоотчrалии
3.30 Ббкс
4.10 Теннис. WTA. Palermo Ladies 0оеп.

"Пмермо", l,tталия. Финал'

fф**Yйs
ес*тарвй,

Jý{аефрffе$?

чlАsдт нasтопY
ffiffiffi@fr

loilAt GЕоGRАF|с_ýж€
Irгl]сT,,l
ввl r *рымй
maua 360' 0бъеп всемирног0
lг
ба;аения Аляски
Ь: - SOS

F€ý ]aoo{а
.6J 7йянOзавр
е ш-ериыы Юрског0 периOда:
!+сзаврв
го\тrый острOв
щ},,й аэфпорт ДубаЙ
l tп€.-ии

rIбЁ фзопасносп аэрOпOрта 3:

ý }теосооруr<ения: Сагрца

ý iэсом с высоты птичьего пOлета
*- /:э|,

Е!}-+ия
t цутэ 0ХO?н

лltlI}lАL рtдl{Ет
WWjWщ

7.Ф, 6.36 Собаковедение: новые истоDии
7.25 Секреты прирды
7.50 Удивпельный мир хивOтных
8,15, 9.10, 10.05, 1 

'.00, 

1 1.55 На свободу с
литбулем

12.50, 21.05 3оопарк Ирвинов
13.4li, 23,50 Будни ветеринара
'14.40, 15.35 Проеп.Гриии"
16.30, 17.25 Экследиция Мунго
'18.20 Сафри-парк Крюгер
'19.15 Животный мир flфая
20.10 Крис Браун в дикой лрироде
2,Ф 0хотник за кркодилами
22.55 Щепр реабилпации Аманды
0.45, 1.40, 2.35, 3.25, 4.15 Полеты вглчбь

Аляски

5.02,5.49 Кошка против собаки

DlýcovERY
щщ@
7,Ш,7.30,8.00, 8,30, 10.30 Как это

vcTOOeHo?

9,ш, 17.'00,'17.30 ГаDа(ное золото
9.30 Разочшrгели лЬгенл
11.00 0хЬпики за стаой
l2.Ф, 12,30 3абытое й поmебенное
13.00, 'l3.30 Багахные войirы
14.Ш, 14,30 0хопики Ф ск;IаJlами:

Боrгания
15.00 0йник за апикваOиатом
l6.00, 16.30 спайтели ийчшепва
18.Ф Гаоахный оемонr
1 9.(Ю Бьiстрые и' mомкие
20.Ф КрлАя рабоiа Аарона Качфмана
21.00, 3.Ф Неизвестнаli экспедЙriия:

заmOOныи ми0
22.00, 4.Ш Животный'мио Дчбая
23,Ф Истоки ненависти ' ' "

0,Ф Джереми Уэйд: темнью воды
1.Ф, 2.ф Не пьгайiеь повтооiiъ
5,00,6,Ф Маинаторы

6.10 uВыхиъ на Аляске" 12+

7.10 Рыбака сэ звезрми

7.35 
"Речные чудовищаu 'l2+

11.55 
"Австралийские золотqискатели) 12+

17.15 пНФсмотрщик" 12+

18,50 оПеределка старья" 
,l2+

20,25 "Гарах: Последний приют" 12+

22.00 "Корли разрушения, 12+

2.20 Воцушная мега,доставка

3.10 "Виртуозы резьбы по дереву" '||1

7.35, 18.45 Дети королевы Випооии
8.50, 9.45 Коварная 3емля
10.40, 11.40 3аiадки Египта
'12.35, 13.30 Мифические счшества
14.25, 

,14.55, 
15.25, 16.00 Тайiы Париха

16,30 Высадка на Луне: величайшаЪ
фмьLливка'в истооии

17.35, 18.10 Швы времени'
't9.55 Тайнь,й Версмь Марии-Антчанепы
21.ф 5000 лет иётооии Нйла
22.Ш} 0братный отсчет: строительсв0 и

падение Берлинской стены
22.55, 23.45, 5.30 .В поисках (ВOсточнOго

ЭКСЛDOССiл

0.Ф,.'1.10, 6,15Даь, вошедшие в историю
'1.45 КаOты чбийства
2.45 3аiадоiные убийсва: средневековье
3.30, 4,15 МчзейнЫе тайны "
5.05 Родовьiе прклятья

r.Jа зем.дiл..пл. 0,0099 га, KДs 231040О000:11:017:0159. за адDесо;п. болонтерlв (tlaoнepcbкa), 152а. ,Щата торгiв: О5.12.2о19 о9.оО l-Ьд. ДЬд,т Ns386399;
,g. та землiл. пл. 0,012 га, lvNg 2310400000:1О:010:0130, за адресою:
lgo_clqBa Мудрого (Шаумяна), 26а. flaTa торгiв: OS.l Z.ZOI s о'sЬоБi. дЪй.т Ns386741;
на зем.дiл. пл. 149410 кв.м., за адресою: Запорiзька обл,, Кам'янсько-
l: 

ЧервоноаqYilg9ту' 6, ,Щата торгiвiЬо.l z.zol s odOO год. Дод.iЙЪоfiъй,
уцнено лот Ns295471 );
будинку,лзУП 

_28,8 кв.м., за адресою: 3апорiзька обл., пологiвський р-н,га торгiв: 06.12.2019 09.ОО год. !од.iнфорЙацiя: https://setam.net.ui. hoi
2_1_80801:07:001:0270, за адресою: 3апорiзька обл., Запорiзький р-н, с,
рл96_ ]?_т]9 99.00 год.,Qод.iнформацjя: httЪ;//sЪt;m.пеt,uа. hoT шпзЁовЬ6;р21 &4601 :08:002:0404, за адреiою: запоЁi3;й ;б", й;"Ьi;rй;Ъ:;, ;:па торгiв: 09.12.2019 09.О0 год. .Qод.iнфо|мацiя: https://setAm.net.u5. jioi

рлт"пу, зУп 33 кв.м., за 1лресо.ю: м. 3апорiжжя, бул, Будiвельникiв, 21,
l. 00 год. !од. iнформацiя : htips ://setam. пеt. uЪ. Лоi Г,i,зв75БЫ iЙЙЙ' ;";
!a!!Вл:_О!!Z, з/п О,l0ОО га. за.адресою: м. 3апорiжжя, вул, Фадеева}019 09.00 год, ,Щод.iнформацiя: htiýs://setam.nei.ui. Л"iг^r.'зв7s'isiй"Б"Б

1i998л:л01?0, з/п 0,1000 га, за адресою; м. 3апорiжжя, вул, Фадееваю19 09.00 год. !од.iнформацiя: htýs://setam.nei.Ji. Л"iпr,'зв'lЬ'iziй,]iйБrБ

,9Ч;0]]911l0,'t000 га., за ?4ресою: м. 3апорiжжя, вул. MeHoHiTcbKaу Uy.Uu год. лод.lнформацiя: https://setam.net,ua. лот Nф87712 (уцiнено

, цех по виготовленню продухцПЪ морськоТ рпбu, зlп 81З,З кв.м,, за
lY!:tly. OpixiB, вул. Пiсочна,-5_а. Дата тЪргiв: li.12.iolg os.iro iii. ЁЙNs387825 (уцiнено-лот No377175); 

"

}, з зрi9"л!:, P1lo!i: ! т" обл,, м_. Елерг_одqр, вул. П ро м исло ва, 44. Рат аррмацiя : https ://sеtай. net. uа. Лот Nq3s?Sr7iiцЙЪ; Бi,Ё3r?1 i il

с8етскую хронику
и соллое гло8ное -

цж жяý]j]fu{ Ет*лжтиý4жý

frяч мистецтв Украi'ни Геннадiй ФОРТУС
23Ф1&72, 23ФlG71, 23&1&70

а сайте театра: www.teatrmolodi.zp.ua
g/ grочрs/1752777з?9?*17iri я,,ff

Повiдомлення про опрплюднення
заяви про визначення обсяry стратегiчнот екологiчноi оцiнки

проекry Плану дiЙ з адаптацii до наслiдкiв змiни
клiмаry MicTa Запорiжжя

На виконання 3акону УкраТни
"Про стратегiчну екологiчну
оцiнку>, з метою одержання та
врахування пропозицiй i заува-
жень громадськостi управлiнняз питань екологiчнот безпеки
3апорiзькоi MicbKoT ради опри-
люднюе Заяву про визначення
обсягiв стратегiчноТ екологiчноi
оцiнки проекту Плану дiй з
адаптацiТ до наслiдкiв змiни
клiмаry MicTa Запорiжжя.
Повна назва документа дер-

х(авного планування, що про-
понуеться, та стислпй виклад
йоrо змiсry

Проект Плану дiй з адаптацiТ
до наслiдкiв змiни клiмату MicTa
3апорiжжя розробляеться з ме-
тою оцiнки вразливостi MicTa до
основних негативних наслiдкiв
змiни клiмату; розробки концеп-
туальних та практичних адап-
тацiЙних заходiв, що надасть
можливiсть об'еднати зусилля
громади, мiсцевоТ влади, бiзнесу
та експертного середовища та
спрямувати Тх на зменшення
вразливостi Micтa Запорiжжя
до клiматичних змiн, подолання
проблем i попередження загро3,
пов'язаних зi змiною клiмату, по-
силення стiЙкостi мiсцевоi грома-
ди та забезпечення бiльш ком-
фортних i безпечних умов життя
в Micтi.

Орган, що прийматиме рiшення
про затверд)ення документа дер-
жавного планрання

Запорiзька MicbKa рада
Передбачувана процедура гро-

мадського обговорення, у тому
числi:

а) дата початку та строки здiй-
снення процедури

громадське обговорення почи-
наеться з 14 листопада 2019
року i тривае до (Б rрудня 2019
року включно.

б) способи участi громадськостi
3€lувФкення i пропозицiiдо проек-

ry Планудiй з адаmацiiдо наслiдкiв
змiни клiмату Micтa Запорiжжя
та Заяви про визначення обсягу
стратегiчноТ екологiчноi оцiнки
проекту Плану дiй з адаптацiТ
до наслiдкiв змiни клiмату MicTa
ЗапорDrокя подаються у письмово-
му та електронному виглядi
в) орган, вiд якого мФкна от-

римати iнформацiю та адреса,
за якою мФкна ознаЙомитися 3
Заявою про визначення обсягу
стратегiчно| екологiчноi' оцiнки
проекту документа дерхGвного
планування

управлiння з питань екологiчноi
безпеки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради,
вул. Зелiнського, 3, м.3апорiжжя,
69037
3аява про визначення обсягiв

стратегiчноТ екологiчноТ оцiнки
проекту Плану дiй з адаптацll
до наслiдкiв змiни клiмату Mic-
та 3апорDtокя розмiщено на офi-
цiйному сайтi 3апорiзькоi Micbкoi
ради https://zp.gov.ua

г) орган, до якого подаються за-
уваlt<ення i пропозиф', поштова та
елеюронна адреси та строки по-
дання заувФкень i пропозицiЙ

управлiння з питань екологiчноi
безпеки 3апорiзькоТ MicbKoi ради,
вул. Зелiнського, 3, м,Запорi)<xя,
69037, контактний телефон: (061)
233 99 33, ecologzap@gmail.com
Строки подання зауважень

та пропозицiй: з 14 листопа-
да 2019 роlry до 06 rрудня 2019
року включно.

, музична казка на однудiю

,Gа2", магiчна програма

, гt<ангна комеДя надвiдiii

lроведення електронних торriв з продажу предмеry iпотеки:

#iйй тёiiЁ ldili;Г'iЖЁЖ{ýFЭffi
Gтопад 2О19 р.
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MIHIсTEгCTBo охорони здоров,я укрдПла
шIrкдвнАустАновА <сдпорвъttиIi оыlдсrшшi лдютлторrшшi Iщ{гршшсIшствА охоюнизцоювя lцрАiЦшъ>вIдокрЕмлв:тийJtl4rqзд!лзлпорвькшйсiйиивrruцл

(Bп<едrюрвь_lgймв дv<аапогвьrошi oIffI мgз уrедПlЫвул" Миру/РекордТ, буд-lб/25, м. Запорiжжя, Запорiзько[обйтi, бgоз7,тел." 2ззjзt-цs
E-mail; zapgor_lc@ulo-.net код СДРПОУ З856З569

18.04.2019 Ng VП-08-10/129l На]ф _ вiд

Шановна Галино Володимирiвна!

Заступнику начальника управrriння
з пит€lнь екологiчнот безпеки
Запорiзькоi мiсъкоi рчд"

Щодо надання iнформацii

На Ваш запит вiд 16.04.2019 р. про наданЕя iнформацii щодо резулътатiвмонiторинry cTaITy забруднення грунту у м. ЗапорiжЫ за ocт€}H"i п'""" poKiB,
повiдошtпясмо.

З метою монiторинry за забрудненFUIм фунту нами визначено 40 точок -на межi санiтарно-захисноi зони промислових пiдприемств, траЕспортнID(
магiстралей, парках, скверах, територii житловоi забудови, в тому числi i пiсrсу
на цромадськиХ пJUIжах. Лабораторнi дослiдженrul проводилися на caHiTapHo-
хiмiчнi (солi BаlKKlD( металiв) показники.

.щерхавною службою Украihи з питанъ реryпяторноi полiтики та розвиткупiдприемЕицтва було прийняте рiшення NЬ 3з вiд 15.07.2014 ir. <Про
необхiднiсть усунення MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Уцраiни rrору-"""
приЕципiв державноi реryлягорноi полiтики згiдно . ъ"rо"ч*r Закону УlqpаiЪи
пПро засади державноТ реryляторноi полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi>
щодо визн€lння такою, що втратила чиннiсть, постанови Головного державного
санiтарного лiкаря УкраТни вiд 01 .07.|999 р. JФ 29 <<,.Щержавнi caHiTap"^i rrpu""ru
та норми 2. KoMyr€LлbHa гiгiена. 2.7. Грунт, очI,Iстка населених мiсць, побутовi та_
промисловi вiдходи та визначення ik шасу небезпеки дJuI здоров'я Hacbo""r1'ri
,ЩСанПiН 2.2.7.029-99>>, оскiлъки iT норми не вiдповiдають вимогЕlм дiючого
законодавства та принципzlм державноi реryляторноi полiтики. Дiя цих
нормативних докуI\,Iентiв призупинена з 16.09.2014 р.

грунту за результатаN,{и

РазоМ з тим, з 2014 р. пО 2018 р., вкJIюЧно, дослiджено 705 проб црунту:



2

2014 р. - l49, 2015 р. - 155, 2016 р. * 135, 201 7 р. - 159, 2018 р. * 107.
враховуючи вищевикIIадене оцiнка результатiв ,rчборчrор"r" дослiдженьпроводиЛася тiльКи у 2аИ р., зарееСтрованО 2 вiдхиленшI, щО 

"оо*О 
|,4Уо.

Губернiк 28З-l^|-З7

З повагою,
Завiдувач ВП <Запорiзъкий МВ
.ЩУ <Запорiзький ОШl МОЗ YKparHn>
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зАпорIзькиЙ оБлАсний цшнтр з гIдромЕтЕорологIi
(зАпорIзькиЙ цгм)

69095, r. ЗчrrорЬ**я
E-mail: pgdzaporozh @meteo.g ov ла, {

;787-62-08

Вих. ЛЬ 26-з011S74 вiд 29,10.2019р.
На Ns 08/0З-ЗЗ/OЗOOЗ вiд t в. t O)ot яр.

су'
,furДr*"h+ш,чэ О4' ffi p//lry

ни{у мiського голови
з питань bHocTi виконавчих
органiв Запорiзькоi MicbKoi ради

Волобуеву В.О.

Кл а характеристика м. Запорiжсжя

У}':".:.:,:"УТYО":Ф:j":е в пiвнiчнiй частинi Запорiзькоi областi, в степовiй зонi на

двi частини: правобережну i лiвобережн1,.

ЗЖ:::Т:'_Ч":j:llИркуляцii u"..ruоu.ru"я частою змiною циклонiв та антициклонiв,щиклони приходять протягом року iз заходу, rriвнiчного та пi9 дrучllrrчl'l yw^J IJ J4^Uлу, rrrtsнlчного Та пlВДенЕоГо ЗахоДУ та з пiвДня. Вони
:r,::]::, i ::б": MoPcbKi ПОВiТРЯНi Маси з Атлантики i Арктики. вторгнення аокти..них

ку е наслiдком впливу," ;-;;,"й 
-;;i;;" 

*"#Н#*Но" ft"#^Х#rТЖIаЕтиттикпонvаЕтициклону.
зима почина€ться наприкiнцi листопада - на початку Цудня. Вона помiрно-холодна,Ma;rocHiжHa, перевЕDкае нестiйка погода з чисельними 

"iдrrигаЙ .ri.пЙп"* вiдбраються рiзкi
''ОХОЛОДаННЯ, 

ВеСНа ЗаЗВИЧаЙ HacT}TIae в першiй декадi березня. iuр*r.р"ою особливiстювесЕи е iнтенсивне наростання тепла: завдяки цьому веснянi процеси розвиваються швидко iвесна зазвичай бувае короткою. Лiто переважно спекотне та сухе. В oKpeMi перiодиперемiщення холоднiших повiтряних. мас супроводжусться активною грозовою дiяльнiстю,виникають небезпечнi метеорологiчнi 
"""щЬ,'сильнi' зливи, шкв€lJIи, |рад.. OciHb зазвичайHacTyITae у третiЙ декадi вересня. [ля oceHi характерне повернеЕня тепла на загальному фонiзниження температ}ри та початок заморозкiв.

середньорi.rна температура повiтря +9,4ос. Серелня температура повiтря найтеплiшогомiсяцЯ (лиuня) +22,0о, а п,аtЬiп"Ш холодного (сiчня) - I?:;"Ё;;."lЁ.опюr""й максимумтемператури повiтря був зареестрований 11 
'..р.r"" 

2010 poKy'non" повiтря прогрiлосяДО *{Q,0o, АбСОЛЮТНИй мiнiмlЙ - Зi,8О;;Й.уЫJffiuчr*t i0 сiчня 1940 року.ТрившriстЬ безморозНого перiоДу в середН"оrу 100 днiв. ПерШi морозИ браютЬ У другiйполовинi жовтня. Закiнчуютu.",Ьро., наприкiнцi квiтня.
СередньоРiчна. швицкiстЬ BiTpy з йUс. Переважшоть вiтри пiвнiчного напрямку.Максима-пьна швидкiсть BiTpy в 1969 роцi досягала +о *U..

".","llffil_Г:r'i'"_""J:*:,, 
", лТ_ТрЙ ;roMM. Б".,адirн" опадiв взагалi вiдрiзнястьсянерiвномiрнiстю i значним" *оп""й;; i;;;;-;;'Ё"""o;ffi;.J

ЗВОЛОЖеННЯ В РiЗНi РОКИ. Протягом року опади теж 
"".ruou,oiu ;ББсильних злив бiльшlе iх у теплий ,терiол року. Середньорiчна

становить 7Зоlо,
fiй,ilЁiiiffftоЪ"r?ёТз питАнь Ё[8АЗIlm
uЮ-

вх.|,о "/7 r/jr/{7-rfZftе, its)r+i,
вh



Змiна клiматичних умов м. Запорiжжя y сучасний клiматичний перiод (l989-2018pp.)

Температурний режим

Термiчний режим характерIrзусться рядом показникiв, якi вiдображають клiматrtчнi
особливостi мiсцевостi. середнi та екстремальнi значення температури повiтря, дати переходу
середньоi добовоi температури через певнi piBHi (наприклад, через 0, 5, 10, 15'С), тривалiсть
перiолiв з температурою повiтря вище або нrr;кче заданого рiвня.

Аналiз данllх метеорологiчних спостерех{ень у м. Запорiжжя дозвол}rв виявлlт}l

xapaкTepнi plrclr термiчного pe)KI{My в сучасний клiматичнlrr1 перiод (1989-2018рр ), а також
його особллrвостi вiдносно базового клiматичного перiолу (1 96l -1 990рр).

Проведениri аналiз велllчItн}l середньоi за piK температури повiтря у м. Запорiжяtя
за 30-Tlr рiчнлrli перiод (1989-20l8pp) та i] вiдхлrлення вiд клiматrrчноl норми показав, що ii
значення протягом вказаного перiолу збiльшуються.

Середня рiчна температура повiтря у пл. Запорiж;кя за перiод 1989-2018 рр. виrIвIiлась
вищою на 0r5 ОС порiвняно з нормою (+9,4 ОС), i склала +9,9 "С .

Щiаграма вiдхлrлень середньорiчноi температур}r вiд Hopм}r наочно покiLзуе, що
почлtнаючи з 1999 року за в}lключенням лише одного року (2003р) Bci вiдхrtлення
середньорiчних температур позитlтвнi.

Наrlтеплiшим вt{явився 20а7 piK, почлrнаючt{ з якого перевищення середньоi за piK
температурлr повiтря, за вrtключенням 20l 1 року, складаJIи переважно понад 1,5 ОС 
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Разом з пiдвrrщенням середньорiчноi температури повiтря вiдмiчаеться також i зростання
максимальноi температури. Що 1998 року максr{мальна темпераryра лltше в oKpeMi poKrt
пеРеВиЩУВала вiдмiтку +35ОС, а пiсля 1998 року - це вже стало звrrчайнlтм явIrщем. Вlrключення
склали лише два роки 2003р (+З2"С) та 2004р. (+34'С).

Абсолютниri максимум температурII повiтря у м. Запорiжжя був зареестрованиri у серпнi
2010 року I]ей мiсяць вiдзначлrвся надзвичалiно тривалою спекотною та сухою погодою.
Середня мiсячна температура повiтря перевищила норму на 5ОС i становила +26"С.
Впродовхс 24 дiб MaKcI{M€IJIbHa температура повiтря в м. Запорiяtжя перевIrщув€uIа вiдмiтку
+30ос. ciM днiв поспiль були перевищенi добовi абсолютнi значеннrI максимальноi
температури. В найспекотнiшlrй день 11 серпня максимальна температура повiтря досягла
+40"С. Таким чином було встановлено два нов!{х температурн!lх рекорди - це абсолютнилi
максимум мiсяця та абсолютний максимум лiта.

На фонi тенденцii до пiдвищення температури повiтря значно збiльшилася кiлькiсть
спекотних днiв, коли температура повiтря в полуденнi годлrни досягaulа та гIеревr{щувatла +30"С.

Тривалiсть лiта та зими

Лiтнili перiод розпочинасться з переходом середньодобовоi температури повiтря
+l5 ос 

у бiк пiлвищеннJl i закiнчуеться з переходом цiеi ж вiдмiтки у бiк зн1.1женнrI.

Злrмовrrлi перiол розпоч}{наеться з переходом середньодобовоi температури повiтря
0ОС у бiк знrrження i закiнчуеться з переходом цiеi;к вiдмiтки у бiк пiлвищення.
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За ocTaHHi 20 poKiB у порiвняннi з базовr.пчr перiодом 196lp-l990p тривалiсть лiта
збiяьшилась в середньому на 5 днiв, а тривалiсть зими скоротилась в середньому на 14 днiв.

Т plrв l.,lit,rь .,Iiтныl lTr ttelrirrл { Ki",rbKicT b,tHiB }
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режим зволоження

Значну роль у формуваннi погодlt i клiмату вiдiграе атмосферна волога та ii вологообiг.
Вона вплива€ на Bci складовi клiматичноi crrcTeMrr, формуючtt ixHi головнi рIrси та особлrrвостi у
рiзнlrх регiонах.

Важливою характеристикою зволоження с опадl{" якi являються головнItм дlliерелом
поновлення водних запасiв i вологrr в грунтi.

На вiдмiну вiд температурrr повiтря, рiчна кiлькiсть опадiв в м.Запорiжжя за ocTaHHi
тридцять poKiB (1989-2018рр) у порiвняннi з нормою суттсво не змiнrrлась.
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Але при цьому, проведенi дослiдження показали, що помiтно зросла кiлькiсть днiв з

екстремальнIlмtl опадами. сильнIlми та дуже сtlльн}lм}t дощами, зросла також середня та
MaKcI{MaJIbHa кiлькiсть опадiв пiд час сильного дощу.

Зокрема на збiльшення повторюваностi значнltх опадiв у тепли}i перiод року суттево
вплL{нула змiна атмосферноi циркуляцii у напрямку зростання меридiональностi процесiв" що
привела до змiн!{ palioHiB формування цrrклонiв, траекторiй Тх перемiщення та iнтенсивностi. Як
наслiдок" в Запорiзькili областi та м. Запорiжжя збiльшлrлась кiлькiсть днiв з грозою та злllвою"
зросла кiлькiсть випадкiв з небезпечн}tми шкваламIl

Однак, як правило опадiв бувае недостатньо для повноцiнного зволоження грунту.
Останнiми poкaN{ll почастiшалLt в}IпадкII, коли за кiлька годIlн випадае половIIна, або HaBiTb
мiсячна норма опадiв i бiльше" а потiм наступае трI{валI{I"I перiод коли опадIl вiдсутнi.

Пiдвищенrrri температурниli реж}{м в теплу пору, довготрIIвалi бездощовi перiодt{ MaI"{,Ke

кожного року призводять до вllнIIкнення посух, якi досягають критерiiв cTllxir"rHplx
гiдрометеорологiчнлtх явищ, i спрltяють вt{нл{кненню та пош}Iренню пожеж в eкocl{cTeмax.

За данимIl багаторiчних гiдрометеорологiчнltх спостережень повторюванiсть на
територii регiону атмосферних посух у весняно-лiтнir"t перiол, якi часто поеднуються iз
грунтовим}l, мае rlMoBipHicTb 90О/о. Грунтова та повiтряна засух}I спр}lяють порушенню водного
балансу рослин, виклlIкають ix пошкодження або загrrбель вiд зневоднювання. Пошкодження
декоративнllх листянItх та хвойнrrх дерев та чагарнлrкiв внаслiдок засухи призводIrть до
знI{ження естетичн}tх характеристlIк паркiв, cKBepiB та вулиць.

Найбiльш чаgтIIм ýупутн}lком посух е cyxoBii (двi з температурою вище +2-5ОС"

вiдносною вологiстю повiтря менше З0 9rt, та швttдкiстю BiTpy бiльше 5 м/с), За ocTaHHi трIiдцять
poKiB спостерiга€ться значне збiльшення кiлькостi TaKltx явищ.

Hi,TbHicTb :HiB,l сl-хт"rвiялпr
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Орiентовпий прогноз змiн rgriматичних умов до середшпи XXI ст.

За висновками Укранського гiдромегеорологiчного iнсгrrцrгу (УкрГМI) у Запорiзькiй
областi, у тому числi i у м. 3апорiжжя:

о Середня за piK температурау 2020-2050 роках буле продовяq/вати зростати.
Практично не викликае cyMHiBiB збiльшення тривалостi лiта та максимальноt тривалостi
спекотного перiоду.

,Що середини XXI ст. кiлькiсть опадiв за piK збiльшlrться на'7Yо. Дуже liMoBipHo, що цеli
picT буле зумовлен}rri переважно збiльшенням опадiв вз}rмку. Протягом iнших сезонiв
кiлькiсть опадiв також зросте, arre цi змiнtr булуть нес}rггевим[r.

. Сугтеве збiльшення кiлькостi та iHTeHcliBHocTi опадiв вз}rмку, tцо
супроводжуватIrметься значним ростом мiнiмальноi температури повiтря може привести
до збiльшення числа днiв з дощем i зменшення числа днiв зi снiгом, збiльшення
повторюваностi зливового та мокрого снiгу, налипання мокрого снiгу, оlкеледi

. Збiльшення максимальноi температурlr повiтря влiтку зумовllть зростання посушливостi:
практично не вIIклIlкас cyMHiBiB збiльшення кiлькостi днiв з атмосферяою посухою, колt{

максимальна температура повiтря перевI{щуе 25"С" а вiдносна вологiсть менше 50Уо,

TaKlrM чином" вплив погодних умов на рiзнi сектори жrrтгсдiяльностi людинIl, ii
водозабезпечення та водоспо}кtlвання, стан навколr{шнього середовtiща до серелинll XXI
столiття посилюватIlметься, що B)Ite зараз в}Iмагае розробкlr заходiв по адаптацii i пом'якшення
негатttвних наслiдкiв.

Нача-llьник центру I.Г.Черник

CopoKiHa
Мслешко
061-787-62-06
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додаток 9 ст. 58
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tви або мiсцевого самоврядування, у
4 "про запобiгання корупцii".

l0 календарних днiв вiд дня оголошення

порiхжя, вул. Бородiнська, буд,1- а, каб,

lx функцiональних обов'язкiв, розмiру та

онами: 222-58-10, 224-В6-91,

)рмАцlя
ськоТради оголошуе пiдсумки конкурсу _
*от"лЬс"осri териiорiальноТгромади м, 3апо-

бувся 29.01.202О р.

- *oni, 
"iиaо*оrого 

квитiа (Йя вiйськовосr\окбовцiв або вiйськово-зо(юв,к!анD(r,

особи, якi бахають взяти участь у KoHKypci, подають декларацiю особи,упло:::1Т::] ::*::
,.Y"'iШiХ-,ЙЁЫ"?"Ё"jn,Ji.rjй"J,Ъrрй"rr", у порядIry, визначеному законом украiни

*Про запобiгання корупцiЬ,.

до*уr"rr" приймаються протягом 30 календарнихднiв вiддня опублiкування оголошення в

газетi' 
" о^_^яi.лиа о", Патпiптv )они 3доров'я

3вертатися за адресоюl м. 3апорilокя, вул, Патрiотична, 20а, департамент oxor

Запорiзькоi MicbKoi ради.

fl,одаткова iнформаця щодо основних функцiональних обов'язкiв, розмiру та умов оплати працi

надаеться за телефоном 224,04-02,

Повiдомлення про оприлюднення проекту Плану дiй 
" "o"*_?liiry 

наслiдкiв змi-
..i.rn, Бhла@

никлiмаryмiста3апорirrоt<ята3вiryпростратегiчнУекологiчнУоцiнкУпроекry
Плану дiй з адап,ацПГдо наслiдкiв змiни клiмаry MicTa 3апорiхокя

на виконаннъ Закону Укратни "про стратегiчну екологiчну оцiнку>, з метою одерхан_

НятаВраХУВаННяпропоЗицiйiзауваженьгроМадсЬКостiУправлiннязпИтаНЬеКологiчноi
безпекиЗапорiзькоiмiськоiрадИопрИлЮдНюепроеКтПланудiЙзадаптацijдоНаслiдКiв
змiни клiмаry MicTa ЗапорDtокя та звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекry Плану

ДЙ ".д"пr"uii 
до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa 3апорiхжя,

ri

Балансорримувач
об'екга

Строк
оренди

Результати
конкурсу

|-

)ю
80

КУ *MicbKa клiнiчна
лiкарня екстреноi
та швидкоi медич-

Hoi допомоги м.
3апорiхжя,

2 роки-ll

мiсяцiв

Перемохцем
конкурсу

визнано Тов
пМедтехнi-
Ka-l-teHTp 1о

Кп -ВРЕХо Ns7"
2 роки

11

мiсяцiв

Перемохцем
конкурсу

визнано ФоП
Карпенко В.В.

Переможцем

0
lпо

iT.

ка,

тоlлЕння
ташований за адресою: 691 

,t 
8, 3апорiзька

,1 1 -а, розробляе документацiю для отри-
{х речовин в атмосферу.
tйомi, зберiганнi та заправцi автотранспорry

lосryпають в атмосферне повiтря вiд техно-
эднi насиченi С12-С19, вуглеводнi арома-

звертатися до розробникiв документацiТ:

" за телефоном (06,1) 222-77-86.
мiсяця з дня публiкацii оголошення направ-
iю за адресою: 69107, м. Запорiхжя, пр-т
адянаI,,4и. KoHTaKTHi телефони : 224-65-63,

затверд)кення документа деохавного планчвання

громадське обговорення починаеться з б лютого 2020 року i тривае до 8 березня
2020року включно.

б) способи ччастi громадськостi
заувахевна l поопозицii до Звlт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекry Планудiй

з ;,r,а.ттац, до наслцкrв змiни клiмаry MicTa запорi)окя та проект ПланудiЙ з адаптацii
до наслiМв змiни клiмаry MicTa 3апорiжжя подаються у письмовому та електронному
виглядi

в) dрган, вiд якого мохна отримаiи iнФормацiю та адреса. за якою можна ознайоми-
тися з проектом документа деDхавного планування

управлiння з питань еколоriчноi безпеки 3апорiзькоТ MicbKoT ради, вул, Зелiнського,
З, м. Запорurскя, 690З7

Проекг Плану Дй з адагпаЦi до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa 3апорDtокя та 3BiT про
стратегiчну екологiчну оцiнку проекry Плdну дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмаry
MicTa 3апорiжжя розмiщено на офiцiйному сайтi 3апорiзькоi MicbKoi ради https://zp.gov.
ua

г) орган. до якого подаються зачваження i пропозицij, поштова та елекгронна адоеси
та строки подання зачважень i поопозицiй

управлiння з питань екологiчноТ безпеки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, вул. 3елiнського,
З, м.3апорiхокя, 690З7, контакгний телефон: (061) 233 99 33, ecologzap@gmail.com

Строки подання зауважень та пропозицiй: з б лютого 2020 року i тривае до 8 бе-
резня 2020 року включно.

. оБ,явА
Василенко Ольга lBaHiBHa, власниця житлового будинку Ng46 по вулицi Ормака в

м. 3апорDtокя, просить вiдryкнугися власникiв будинку Ns63 по вулицi l-|итрусова в м.
ЗапорDtокя для узгодження зовнiшнiх меж земельноiдiлянки сумiжними землекорисry-
вачами та пiдписання ними пАкга погодження меж землекорисryвання).

ОГОЛОШЕННЯ
Я, фiзична особа-пiдприемець Гуляк Леся Анатолiiвна, розробник технiчноi доку-

ментацiТ iз землеустрою lлодо встановлення мех земельноi дiлянки для будiвництва
та обслуговування житлового будинку розташованоi за адресою: м. Запорiхжя, вул.
Чудова, З0, повiдомляю корисryвачiв сумiжних дiлянок, що 12,02.2020 р. о 13:00 будуrь
проводитись роботи щодо встановлення меж земельноi дiлянки та погоддення визна-
чених меж. Ваша особиста присугнiсть або уповноважених вами осiб при проведеннi
робiт - обов'язкова. Телефон для Довiдок: (096)48-59-076.

Шановнi запорожцi!
евертаюся до вачrого серця| 9 - мати, Людмила lBaHiBHa Береза.
У мене було п'ять дiтей, а залишилося чотири. Перша дiвчинка померла в

201 В роцi, iнвалiд першоi групи, Чоловiк, колишнiй пафганець", помер в 2015
роцi, На меншудочку Софiю, 2002 року наромення, отримую пенсiю по BTpaTi
годувальника. l ще випробовування, У дочки з'явилася п}Dиина голови з лiвоi
cKpoHeBoi сторони. Першу операцiю зробили в минулому роцi, прибрали
пухлину i вiдправили на обстехення. Слава Боry виявилоя, що це незлоякiсна
остеома. 1 5 лютого пройде повторна операцiя, дочцj будугь став}lти пластину.,
Пластина кошryе не дешево, а пiсля операцii призначатимугь лiки. Прошу у Вас
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17J(l,fiДl t{с.В{iвиlы
Мадавскараu

18.Ф, 2,1,50 ltl/c -Куньфу панда:

Удивrгельные легендыu

18.35 I\,Uc 
"44 KoTau

19,Ф ltl/c -Леди Бт и Сулер Кот,
20,Ф irlc п3вездная принцефа и

силы 3ла)

2.20 М/с *Губка Боб"

23.10 0гrи и куирачи

0.20 Снимыа мама

16.00 Hard Day's Night 16+

1 7.00 И так далее с Мииилом
Фишманом 12+

18.30 Лекции на l|охде 
,16+

18.45 Женщины сверry 16+

19.Ф Кино не для всех 16+

20.Ф, 1.00 Синдеева 16+

21.Ш Искуссвенный отбор 16+

0.30 Белковский на !ох,де 16+

1ФЛобков 12+

4.Ф Невозвращенцы 12+

4.30 ПсихолOfiя на Дохде 12+

Геrirнаrии "'

|&33;lij[;;?iSff#,}il'
t0.50 Аталапа - Рома, Чемлион

i3 !3; ]*fi; i?:i8 ffi',fl }il'
10.50 Аталiйi-'irЪма, Чемлионат

ышlЩ.
ttЕиttга Сервеп -,Цiр{х"

21.30 Гаtцбол. Бундеслига. Фюхзе
Ьерлин - МагдебчOг

23.Ф Теннис. АТР. Ndй Ycirk Ореп, Фина
LlvE

12+

-

D
a
} - tiоlgдая
ar}m.
t }.Фgт ми0,
7.45 iеlrелфдаха
Евы"
}зTOfiЦЯ В
, Гюрrу,
tr,
цка Пэт"
B(tslrа!

lhuии
12.Ф, 

,14.55, 
17,55, 18.40, 20.55.21.40.

23.55,'1.55Топ-матч -'

12.55 LVE. Севилы - Эспiньол.

1з.45, 16.45, 19л Y;ib;""''''
15.55 LVE. Ювенryс - Бршия. Чемпионат

италии llf
18.55 LVE. МайнЦ- Шальке. Чемпионат

l еOмании rl)
21.55 LVE. Реал - ёЪльта. Чемпионат

Испании (l)

поtдt*ЕрýFжý DlsсочЕRY
ждаъ в0 вс€м
r€ стфпельства
шрухеяия: BelugaXl
mФхения
t Bl фкусы с ffи Эм Си
sуt€
l20. 1.05 Авто - SOS
rеп катасmоф
1&15 В диiой'приФде с Биоом
lTOa,,

}пернные сокрвища Египа
r,т вьDкивания
пffi
: 8uхивание в экстрмальныхw
fяя планета: пофдители хOлода.ai
ПJ5, 1.Ф 0счtлить океан
LФ, 3.25 Расёледование
аъстрф

бласнiй:

7.Ш,_7.30, 8.00,8.30 Как эт0 устроено?
9,00 | арахнOе золото
9,30 0iопики за старьем: классичеfiие

t0.3O КiЪ устрено: автомобили
мечты

1 1 .00, 'l 5.Ф 0хотники за стаDьем

l 3:Ш; i 3:33, ii',f; tТ,ifl 'ffi л,lЪ'
вOины

;9:Ш; l 9:33 fl s.fl зiи 
имуящества

],&ш,i:ffi,8,ъff fi,,ffi iffff 
о**,

20,Ф Счпеоьяпы

i]:Ш;f;ШffжнlflЁ3"х#"*

;:,3',#sl;ffi ilrsi xЁlil:xl;lly.
матеOиалы

1.Ф,2.00 Верrене-верю

l?3,gi$srл##,fi 
ветеЙп воки.мачнгин

Е.Ф, 14.Ф 3везш и звеои
9.10 [|ома на леЙвьях
10.Ш Мастер по созданию бассейнов
1 I.1l0 АкйDичмный бизнес
1 1.55 План'етi мугантов

;1?3'йНil!;iпffiяJлита!ииАманды
15.35, 16,30 Адска Korriкa
17,25 Сафаои-паок Кпюй
18,20 правфудиё Teiaca '
19.15 3ooпaoii
20.10 Крчпнirй члов
21.Ш фйв Бэкr!ал: заплыв с чудовищами
Zl.Zc UекDеъl пOиOOлы
22.55 В поиска i.rеп' 

'

0.45, 1.40 Монсmы Аляски
2.35 Последние kпели Аляски
3.25 Дом для Dептилий
4.15 В дикие iрая с Эваном

6.10, 3.25 "Австрмийские золотоисмтели,

12+

7.00, 12.00 пРечные чудовищаu 12+

7.50 *Чудовищный карп" 12+

l'1.00 Больщой улов

12.50 Стрительство гигапов
13,Ф,5.{l0 -Корли 

разрушения, 12+

14.30 uПеределка пФья" 12+

t6.Ш -Нфритоия лихорадкао 12+

16.50 одикая мошана" 12+

17.35, 

'9.05,20,З5, 
23,35, 1.10 0хотники на

морских ехей

18.20, 19.50, 22.50, 0.25 
"Охотники на морских

ехей" 12+

1.55 .Уникальные 
дOма из дерева" 12-

гаýgте.
*<*т,*рюй"

d&ý}ýKeýBsx*?

7.Ш, 7.30, 5.50, 6.20 Неверопные

изобртения

8,00,8.55, 9.50 3апретная история

10.tl5, 1 1,Ф Коварная 3емля
12.35, 13.30, l4,25, 15.20, 16.15, 17.10 Могилы

викинrOв

18.05 *Безумцы с "Батавии"
19.10, 20.05 Падение империи

21.Ш Тридцатилетняя война - )fiелезный век
22,00 Лондон: 2Ф0 лет истOрии

23,Ш, 23.55 Тайны брпанских замков

0.50, 1.20 Поворотный момент

1,45, 2.45, 3.35 ЗагФки Египа
420, 5,05 Музейные тайны
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l лютиЙ 2О2О р.

й гвлкий закоханий,, комедiя на три дiii

ра кола>, комеДя на двi дili

ухах fipaKoHa", ,"ryз""на к.зЙ 
"а 

одну Дю

q,. шалена комqдiя на двi дГl

+я "ьiлоснiжr<алБми та принr[

tдалках", крихка рiвновага на однудю
разу в лiсi,, казка-прr,гrча на одну Дю
l програма для дiтей та дорослих
ъотна комеДя на двi Лi

F. trалМв програlма дя дгейG", комеДянадвiдa

1ч,,. музична казка на одну дiюGа програма
за др}окину., комqдiя на однудiю

л*:r:::::ня Закону УкраТни .Про стратегiчну
екологlчну Оцiнку", з метою одержання,а Ёра*у"а"-
ня пропозицiй i зауважень громадськостl управлiнняз питань екологiчнот безпеки Запорiзькоi MicbkoT
ради.оприлюднюе проект Плану дiй з адаптацiТ донаслiдкiв змiни клiмату MicTa ЪЬпорiЙ, ,"-ЬЬ"про.стратегiчну екологiчну оцiнку проекrу П*-ну дiй.з адаптацiТ до наслiдкiв i"i,]" Йi""ri 

"i"r"3апорiжtкя.
повна назва документа державного планування,

що пропонуеться, та стислий виклад його з;iсry
._!П9ект.Плану дiй з адаптацiТ до'"аслiд*i" JMIH"клlмаry Micтa Запорiжжя розроблено з мЙю оцiнкивразливостi MicTa до основних негативних наслЦкiв
змiни клiмату; розробки концептуальних та прак;ч-
них адаптацiйних заходiв, що надасть мойивiсть
об'еднати зусилля громади, мiсцйi 

"пЙ;, 
;;;;"ута експертного середовища та спрямувати ix назменшення вразливостi MlcTa ЗапоiiЙя д;йi""-тичних змiн, подолання проблем i' поп"ЁЁд*е"""

загроз, пов'язаних зi змiною клiмату, ;Ы;;;;,
стiйкостi мiсцевот громади та забезпьчення оiльшкомфортних i безпечних умов життя в MicTi.

_у|r"", що приЙматиме рiшення про затвердження

б) способи участi громадськостi
заувФкення i пропозицii до Звiт про стратегiчну

екологiчну оцiнку проекту Плану дiИ'з адапiацli донаслiдкiв змiни клiмату MicTa 3iпорiжж;r; ;;"*
I lланудlи з адаптацiiдо наслiдкiв змiни клiмаry Micтa
_a.:_lg!'**, подаються у письмовому та електрон-
ному виглядi

в) орган, вiд якого моrGа отримати iнформацiю таадреса,3а якою мФкна ознайомитися з'проБ*rо,
до куме нта де ркавн оrо пл а ну ван н я

управлiння з питань екологiчноI безпеки 3апорiзькоТ
MicbKoT ради, вул. 3елiнського, З, м.ЗапорDй,ЁsЬсz
._Iry:*, Плану дiй з адаптацii до 

""Ъпiд*i" 
.riъ"

уч"rу MicTa 3апорiжжя та Звiт npo 
"Ъ"r"ii""yекологiчну оцiнку проекгу Плану дiИ'з адiггацii до

::члl? змiни клiмаry MicTa 3аЬорilок"Ъо"ЙJi""о
на офlцiйному сайтi Запорiзькоi MicbKoT ради https://
zp.gov.ua
г) орган, до якого подаються заува>кення iпропозицii', поштава та е.г,

подання заува)@нь i npo;::ff;"" 
аДРеСИ Та СТРОКИ

управлiння з питань екологiчноi безпеки 3апо-

202О року i тривае до 08 березня 2020 рокувключно.

рiзькоТrr,riськоi ради, вул, 3елiнсько.о, З-, ".i]n..lY1_990j?, контакгний телефон: (061) 23З 99 33,ecologzap@gmail.com ' l -vЧ v! 99'

_Строкилодання заувФкень та пропозицiй: з 06 лю-того 2020 року i тривае до 08 березн" ZOZO Ьо*увl(/lючно.

документа дерхQвного планування
3апорiзька MicbKa рада

!-!uru початку та строки здiйснення процедури
громадське обговорення починаеться з 06 лБтого

якии волод]€ проrрамами-
lп Design CSs, Adobe Fhotoshop,

tllustrator, Llbre Office 5.
Офiцiйне оФормл"н"я, соцпа*"1 т.787_5(}_44

7а7-5r-94
.соm,tfа

.СЖЖ-&#Ж;
ффф

чемпионат
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Заявапро визначення обсягу СЕО

додаток 11 ст.62

пр.Соборнuй, l 64, м. Запорiжжя,
69l07

екологiчну оцiнку>
екологiчноi оцiнки

MicTa Запорiжжя (на
електронну адресу:

[иректору Щепqрlаменту
о}орони. здоро в'я J.апорl зько t

оOласноl дер.жавноl
адмlнlстрацll
Климен{о B.I.

Вiдповiдно до
направляемо Заяву
про€кту Плану дiй з
паперових носiях
doz@zoda.gov.ua).

ТIIановна BiKTopie IBaHiBHo !

Закону Украiни пПро стратегiчну
про визначення обсяry стратегiчноi
адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату
та в електронному виглядi на

,Щодаток: на 5 аркушах.

З повагою,
керуючии справами
виконавчого комlтету ради Р.А. омельянович

Золотарьов 23З

,|/_ 
'И-l //" "ч,"/
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оэfоз зэ f оз"tсг
додаток 12 ст. 63

В. о.дир.ектора,Щепартаменту .

екологl l та.природнчх ресурсlR..
Запорrзькоt .оОласноl державно1
адмlнlстрац11
Катковiй I.I.

вул. Незалежноi У краiни, 7 2-а,
м. Запорiжжя,69035

Заява lтро визначення обсягу СЕО

Шановна Iрино IBaHiBHo!

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро стратегiчну екологiчну оцiнку>>

направляемо Заяву про визначення обсяry стратегiчноТ екологiчноi оцiнки
проекту Плану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя (на
паперових носiях та в епектронному виглядi на електронну адресу:
doz@zoda.gov.ua).

,Щодаток: на 5 аркушах.

З повагою,
керуючий справами
виконавчого комlтету ради Р.А. омельянович

Золотарьов Г/.rZ*.rа,.оПОt€а--r/?-ча



дод*о* 13 ст. 64

/р р;- /А li
p,!IpJ- эз/оо /93

Щир е ктору,,Щеп артам ен_ту
охорони. здоров'я J.апорtзькоt
обл-асноi державноi адмiнiстрацu
Клименко B.I.

Шановна BiKTopie IBaHiBHo!

На викоНання вимог ст. 1З Закону УкраiЪи <Про стратегiчну екологiчну

оцiнку> направJIяемо Вам Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту

ГЬrаrтУ дiй З адаптацii до наслiДкiв змiни клiматУ MicTa Запорiжжя, проект Плаtту

дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя та повiдомлення про

оприлюднення цих документiв ("а паiтерових носiях та в електронному

виглядi).

,Щодаток: 1. Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту ГIлану дiй з

адаптацiТ до наслiдкiв змiни кпiмату MicTa Запорiжжя на
2. Проект Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни

арк.
клiмату MicTa

Запорiжжя на арк.
3. Повiдомлення про оприлюдненнrI проекту Плаrту дiй з аДаптаЦii ДО

наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя та Звiry про стратегiчну
екологiчну оцiнку проекту Гfuаrту дiй з адаптацiт до наслiдкiв змiни
клiмаry MicTa Запорiжжя на 1 арк.
4. Газета (МИГ)> вiд 06 лютого 2020р. J\b б (7263) на 2 арк.

5. Газета <<Запорозька Ciч>> вiд 06 лютого 2020р. Ns 018_020 (6923,
6925) на 2 арк.

6. Електронний носiй (диск) iз зазначеними документами.

З повагою,
заступник мlсъкого голови з
питань.дlяльност1 виконавчих
органlв ради

Золотарьов 2ЗЗ

.О.Волобусв
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додаток |4 ст. 65

арк.
клiмаry MicTa

В.о. директора департаменту
агропромислового розвитку та
захисту.. довкlлJuI Jапорtзькоr
обласноТ державноi адмiнiстрацii
Полякову А.В.

IIIановний Андрiю Вiкторовичу !

На виконання вимог ст. 13 Закону УкраiЪи <Про стратегiчну екологiчнУ
оцiнкр> направJuIсмо Вам Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту
ГIлаrry дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни кпiмату MicTa Запорiжжя, проект ГIлатту

дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни кпiмату MicTa Запорiжжя та повiдомленшI про
оприлюднення цих документiв (на паперових носiях та в електронноМУ
виглядi).

,Щодаток: 1. Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту Плаrту дiй з
адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя на
2. Проект Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни
Запорiжжя на арк.
3. Повiдомленнrl про оприлюднення проекту ГIлану дiй з адаптацii до
наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя та Звiту про стратегiчну
екологiчну оцiнку проекту ГIлану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни
клiмату MicTa Запорiжжя на 1 арк.
4. Газета (МИГ)) вiд 06 лютого 2020р. Nч б (7263) на 2 арк.
5. Газета <<Запорозька Ciч>> вiд 06 лютого 2020р. Ns 018-020 (6923,
6925) на 2 арк.

б. Електронний носiй (диск) iз зазначеними документами.

З повагою,
заступник мlського голови з
питань дlялъност1 виконавчих
органlв ради В.О.Волобуев



додаток 15 ст. 66

/4 Р/ /2/,{),
СЩ;5фr;r,щ

MiHicTepcTBo енергетики та
захисту довкlлля украlни

На виконаннjI вимог ст. 13 Закону УкраiЪи <Про стратегiчну екологiчну
оцiнкр> направJuIемо Вам Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту
ГIлаrту дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя, проект ГIлаtry

дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя та повiдомленшI про
оприлюдненнrI цих документiв ("а паперових носiях та в електронному
виглядi).

,Щодаток: 1. Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту ГIлаrту дiй з
адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя на
2. Проект Гfuаrту дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни
Запорiжжя на арк.
3. Повiдомлення про оприлюдненЕя проекту Гfuану дiй з адаптацiТ до
наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя та Звiту про стратегiчну
екологiчну оцiнку проекту Плаrry дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни
клiмату MicTa Запорiжжя на 1 арк.
4. Газета ((МИГ> вiд 06 лютого 2020р. J\b б (7263) на 2 арк.
5. Газета <<Запорозька Ciч>> вiд 06 лютого 2020р. J\b 018-020 (6923,
6925) на 2 арк.

б. Електронний носiй (диск) iз зазначеними документами.

Заступник MicbKoTo голови з
питань дlяльност1 виконавчих
органlв ради В.О.Волобуев

.арк.
клiмату MicTa
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додаток 1б ст. 68
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MiHicTepcTBo охорони
здоров'я УкраiЪи-

На виконання вимог ст. 13 Закону УкраiЪи uПро стратегiчну екологiчнУ
оцiнку>> направJuIсмо Вам Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнкУ пРОеkry
ffuану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя, проект ГIпанУ

дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя та повiдомлення про

оприлюднення цих документiв ("а паперових носiях та в елеКТРОННОМУ

виглядi).

,,Щодаток: 1. Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку проекту ГIлаrту дiй з
адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa Запорiжжя на
2. Проект ГIлаrту дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни

.арк.
клiмату MicTa

В.О.Волобуев

Запорiжжя на арк.
3. Повiдомленнrl про оприлюдненнrI проекту Г[пану дiй з адаптацii до
наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя та Звiту про стратегiчну
екологiчну оцiнку проекту ГЬrану дiй з адаптацiТ до наспiдкiв змiни
клiмаry MicTa Запорiжжя на 1 арк.
4. Газета (МИГ) вiд 06 лютого 2020р. Nэ б (7263) на 2 арк.
5. Газета <<Запорозька Ciч>> вiд 06 лютого 2020р. JФ 018-020 (692З,
6925) на2 арк.

6. Електронний носiй (диск) iз зазначеними документами.

Засryпник MicbKoTo голови з
питань дlяпьност1 виконавчих
органlв ради

Золотар
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проекry плану оiи rТf""#Зtfi"fJfi"ъН?^?-Тýt#fl#.";iнlДоДаТок 
|7 ст' 70

тЪ Звiry про стратегiчну екологiчнуоцiнку tJpoeýTy Пдану дiй з адаптацlI
до наслrдкrв змrни клlмату MlcTa 5апорlжжя

На виконання Закону Украiни <Про стратегiчну екологi.шry оцirпry>, з метою
одержання та BpaxyB€Imul пропозицй i зауважень громадськостi управлlilшя з IIитанъ
екологiчноТ безпеки ЗапорiзькоТ мiсъкоТради оприJIюднюс проект ГIлаrу дiй з адагlтацiТ
до наслiдкiв змiни rспiмату MicTa Запорiжжя та Звiт про стратегiчну екологiчну оцirшсу
проекry ГIлаrту дiй з адаптацiТ до наслiд<Ь змiни клiмаry MicTa Запорiжжя.

повна назва dо
сmuслuй вuклаd йоzо змiсmу

Проект ГIлану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя
розроблено з метою оцiнки врЕIзливостi MicTa до основних негативних наслiдкiв
змiни клiмату; розробки концептуzl,тьних та практичних адаптацiйних заходiв, що
надасть можливiсть об'сднати зусилля громади, мiсцевоТ влади, бiзнесу та
експертного середовища та спрямувати ix на зменшеншI вразливостi MicTa
Запорiжжя до клiматичних змiн, подоланнrI проблем i попередженIuI загроз,
пов'язаних зi змiною клiмату, посиlтення стiйкостi мiсцевоi громади та
забезпечення бiльш комфортних i безпечних умов життя в MicTi.

ймаmtь,ие заmве, менmа
планування

Запорiзька MicbKa рада
ГIереdбачувана чuслl:

ГроМаДсЬке обговорення починасться з 06 лютого 2020 року i тривас до
08 березня2020 року включно.

б) способu учасmi zромаdськосmi
Зауваження i пропозицii до Звiт lrро стратегiчну екологiчну оцiнку проекту

Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя та проект ГIrrатry
Дiй з аДаптацii до наслiдкiв змiни KrriMaTy MicTa Запорiжжя подаються у
письмовому та електронному виглядi

Bid lю mа
о знайолlumuся з пр о екmом d окулtенmа d ержавно zо планув ання

Управлiння з питань екологiчноi безпеки Запорiзькоi мiсъкоТ ради,
вул. Зелiнського, З, м.Запорiжжя, 690З7

Проект Г,[пану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя та
Звiт гrро стратегiчну екологiчну оцiнку проекту Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв
змiни клiмату MicTa Запорiжжя розмiщено на офiцiйному сайтi Запорiзькоi MicbKoi
ради https ://zp. gоч.uа

?ctH, dcl яко?о поdа ння l пропозuull.
на аdресъt mа с, Hbi позuuiй ý

мiсъкоТ ради,управлiння з питань екологiчноi безпеки ЗапорiзькоТ
вул. Зелiнського9 З, м.Запорiжжя, 690З], контактний телефон: (061) 2ЗЗ 99 ЗЗ,

Строки подання зауважень та пропозицiй: з 0б лютого 2020 року i тривас
до 08 березня 2020 року включно.

Заступник мiсъкого
голови з fIитань дiяльностi
виконавчих органlв ради В.О.Волобуев



додаток 1В ст. 7 7

ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦlЯ
ДЕIIАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

пр. Соборrплй, |64, м. Запорiхжя,69|07, тел. (0б1) 224-6З-8З, факс 239-05-03
e-mail: doz@zoda. gоч.uа; www.doz.zoda.gov.ua Кол е,ЩПОУ 020 12869

HaNs вiд

Запорiзькоi MicbKoT ради
Виконавчий KoMiTeT

Про наданяя зауважень та
пропозицlи

Розглянувши Ваше звернення вiд 10.02.2020 J\b 08/03-33/0049З щодо
ЗаУважень та пропозицiЙ до проекту ГIлану дiЙ з адаптацii до наслiдкiв змiни
клiмату MicTa Запорiжжя та Звiту про стратегiчну екологiчrry оцiнку проекту
ГIланУ дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя, ,.Щепартамент
ОХОРОни здоров'я облдержадмiнiстрацii (далi - Щепартамент) повiдомляе таке.

Ваше оголошеншI про оприлюднення проекту розмiщено на офiцiйному
вебсайтi ffепартаменту.

,ЩеПаРтамент за вiдсутностi фахiвцiв, якi мають фах або дозвiл на
ПРОВеДеННЯ еКОлогiчноi оцiнки, та враховуючи частину 4 cTaTTi 13 Закону
УКРаiЪи uПро стратегiчну екологiчну оцiнку>, звернувся до Запорiзького
ДеРЖаВЕОГо Медичного унiверситету (далi - унiверситет) з проханнrIм щодо
заIý4Iення науковцiв до екологiчноi експертизи об' eKTiB.

УНiВеРСиТеТом надана вiдповiдь, що ix фахiвцi не проходили вiдповiдну
акредитацiю та не мають вiдповiдних сертифiкатiв дJuI проведення екологiчноi
експертизи.

Разом з тим, слiд з€вначити, що експертиза проекту, зЕвначеного у
зверненi, може бути виконана державними та недержавними установами
екологiчноi експертизи, що мають вiдповiдну акредитацiю.

Щиректор Вiкторiя КЛИМЕНКО

3апорiзька
MicbKa рада

аюлllаtйt" а/У 9 ", l

ЕикrJнАвчиЙ KOM|TET

#;* Рhзз,shрцl
Вiкторiя XiMKo 239-03-58

вlл



додаток 19 ст.72

ЗАПОРВЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦUI
ДЕПАРТАIuЕНТ tll?#З,Ж*?,i#" 

Р оЗВиТкУ

пр. Соборний, |64, м. Запорiжжя,6910], телlфакс; (Обl) 224-64-20, тел. 224-60-8l

Запорiзька MicbKa рада

Про стратегiчну екологiчну
оцlнку

Щепартамен,I, агроIIромис;Iовогo розвитI(у та захисту лсlвкiлля oб;lactttll'

державIlоТ алмirriстраrtiТ вiдпсlвi,,1нtl дс,l вимоt,LIас,I,иIl 2,га б cT,aтT,i l0 13акrlгrу,

УкраТни <[Ipcl ст,раrсгiчну el(()Jl()l i.lHl tlttittKy>, (.,,1алi - Закон) рtlзглянув звi,t,rrрtl
сr,раr,егi.lIIу eKoJl,_,)t,i.lгty cittittKy (;ta.lli - Звi,l),l,а IIрос,к,г IIJIatIy,rtiй з ailarlTatliT illo
rrаслiдкiв змiни клiмату MicT;r Зirпорiж;кя (лалi IIлан дiй) т?, в межах
I(омпетеtлцiТ, надас настугlнi зауважеt{ня та пропозицiТ.

У роздilli 2,З <<CтaH фауни, ф"пtlри, бiорiзнсlманiття> зазначасться l]l0
llсlтрс,ба у зеJIених насал)l(еннях загLLlьного користування на етап l5-20 poKiB
с,l,t',lноtJl.i,I,име l670,0 l,a, ,l,il нсобхiдlIе лолатксlве рtlзмiщеlII,1я 1053,0 га насад)кеllь"
IIри ltboмy вiдсчтlli бу:lь-якi розрахунки tI{одо дtlt{i,цьностi та необхiднсlстi самс
т,акоТ Ki;lbttocTi зелених насаджень.

ДБН З60-92* * кN4iстобулування. Планування i забулова мiських i

сi"ltьських поселеllь) втратив чигlнiст,ь вiдпt,lвiдtlо /to наказу MIiHicl,epcтBir

рсL,iона.;tьного рOзtsи,l,ку, булil]Ilиц,lвiI ,I,a )ки,гJIоI]о-к()муlIаJIьIlоI,t.l I,осIIо/lарс,гt]LI

УкраТrrи вiл 2З квi,гня 20l8 року ЛЬ l00.
У розлiлi 2.1 <Злоров'я llасеJIеtttlя)) наведен() с],а,l,ис,I,иLlIIу irrформаrtirо

tIltlло:]ахворIованостi MettIKaHlIiB м, Запорiж>кя iнфекцiйними, ccpl]eB()
судиIlIIи]\,Iи, а;tергi,lними та хворOбiiми органiв /1ихаtlrIя у динамiLti псl раках.
tlри llb()My гзiltс),l н(, I1()сиJlання на IIсрвинне;l1жсрело iнформацiТ, J

Роздtiл 7 <Захсl:tи, tllo rrерелбitчi}€],гьсrl вiкити д.ця зап()бiгання, змеtlшсtlllrI
1,а Ilом'якlllення I{егатиt]них нас"цiдкiв виконання докумеIIта державног()
п;lанування)) не мiстить коIIкретни)i-зоходiв, а тiльки посилаLIня Ila Ijормативtlо-
tlpaBclBi акти у сферi б.ltаr,оустрою.

У розлi;ti 9 <Заходи, llерслб,эчсlli л;rя здiйсIIеlIIIrl могli,l,сlрингу HacJli:tr<iB

виItоLiання доltумента дер}кавного планування для довt<iллtя, у 1,ому чис.lli lt;Iя
здсlров'я населення)) вiдсу"I,нi KoltKpeтHi заходи дJIя здiйснення могtiториltl,у
н асл iдllc i в ви кOнан ня l1o ку м eн,l,a дер)(авно I,o пJIану ван ня.

Резюме нетехнiчного характеру iнформаrriТ не вiдповiдае вимогам пункту

B.t,t" ,1иректора

(),rtегtа KtlltlBa 2j9 04 .]4
[1ltlHa I\,1ott{eHKtl 2З9 04 j4

ов
ька
ада

KOMl

i

E-mail; dapr@zoda.gov.ua Код СДПОУ 007З 1270

БЕзпЕки

ýla, икi} тЕт

l l c,r,a,r,r,i l l '3arctlrry Уr<раi'rrи <I |ро ctpit,t,et,i.ltt у oltiHKy).

Bll:iB.



додаток 20 ст.73

ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА
УПРАВЛIННЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГIЧНОi БЕЗПЕКИ

вул. Зелiнського, З, м.Запорiжжя, 690З7, тел/факс: (0б1) 2З3-45-551 23З-18-i 1

Щиректору ПНТП <Соцiум>
Барибiну В.П.

ТТТановний Валерiю Петровичу !

На виконання Закону УкраiЪи <Про стратегiчну екологiчну оцiнку>, з метою
одержання та врахування пропозицiй i зауважень громадськостi управлiння з
гIитань екологiчноТ безпеки мiсъкоТ ради оприлюднило проект ГIлану дiй з
адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя та Звiт про стратегiчну
екологiчну оцiнку проекту ГIлану дiй з адаптацiТ до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa
Запорiжжя на офiцiйному сайтi ЗапорiзъкоТ мiсъкоi ради htфs://zp.gov.ua

За перiод здiйснення громадського обговорення зазначених вище
документiв, а саме з б лютоrо 2020 року до 8 березня 2020 року включно,
зауваження та пропозицii вiд громадськостi (у письмовому та електронному
виглядi) до управлiння з питань екологiчноТ безпеки MicbKoT ради не надходили.

На виконання Закону УкраiЪи кПро стратегiчну екологiчну оцiнку), з метою
отримання консультацiй з органами виконавчоТ влади у процесi стратегiчноi
екологiчноТ оцiнки проекту Плану дiй з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмаry MicTa
Запорiжrкя управлiнням з питань екологiчноТ безпеки ЗапорiзъкоТ MicbKoi ради
були rlаправленi листи до !епартаменту агропромислового розвитку та захисту
довкiлля ЗапорiзъкоТ облдержадмiнiстрацiТ, !епартаменту охорони здоров'я
ЗапорiзькоТ облдержадмiнiстрацii, MiHicTepcTBa енергетики та захисту довкiлля
УкраiЪи та IVIiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни.

У !епартаменту охорони здоров'я Запорiзькоi облдержадмiнiстрацiТ
зауваження та пропозицiТ вiдсlrтнi (копiя листа додаеться).

flепартамент агропромислового розвитку та захисту довкiлlля ЗапорiзькоТ
облдержадмiнiстрацiТ надав своI з ауваження (копiя листа додаеться).

Вiд MiHicTepcTBa енергетики та захисту довкiлля УкраiЪи та MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраТни у встановлений законодавством строк зауваженнrI та
пропозицii не надiйшли.

Вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи uПро стратегiчну екологiчну оцiнку) у
разi неподання зауважень i пропозицiй протягом зазначеного строку вважаеться,
що зауваження i пропозицii вiдсутнi.

!одаток: згадане на 2 арк.

З повагою,
начапьник управлiння

e-mail: reception.ecology@zp.gov.ua; код еЩРПОУ З7591569

/€p5.Calpn е{-/t

IBaHoBa 2ЗЗ 99 Зз

Г.А.Золотарьов

щyKPAIHA



додаток 2| ст.74
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додаток 22 ст.75
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додаток 2З ст. 78

ПЛАН ДIЙ З АДАПТАЦIi

ДО НАСЛIДКIВ ЗМIНИ КЛIМАТУ MICTA ЗАПОРIЖЖЯ
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OCHOBHI IIОНЯТТЯ

поzоdа: це стан нижнього шару атмосфери в певний момент часу в дансмумiсцi. Характеризусться рядом метеорологiчних елементiв,таких як BiTep,
температура, тиск, вологiсть, видимiсть та iнше.

географiчних характеристик TieT чи iншоi мiсцевостi.

?MiHa ruuiMamy.. суттева та триваJIа змiна У статистичному розподiлу погодних
умов протягом тривщIих промiжкiв часу.

Клiмаm: багаторiчний режим погоди, який
метеорологiчних спостереrttеннях, 25-50 рiчнi

базуеться багаторiчних
цикли,

на
одна з основних

i'|

нових умов, або
пристосування у

Аdапmацiя: пристосування природних чи людських систем до
таких що змiнюються. Адаптацiя до змiни клiмату означас .

АOапmащiйнай поmенцiал: здатнiсть системи пристосуватися до змiни клiмату
(зокрема мiнливостi клiмату та надзвичайних явищ), щоб зменшити потенцiйнi
зоитки, скористатися можливостями та впоратися з наслiдками.

вразлавiсmь: ступiнь незахищеностi спiльноти (природноi або соцiально-
економiчноi) або системи (природноi або соцiально-економiчноi) вiд стихiйних
лих. Ide набiр умов i процесiВ, Що виникли в результатi фiзичних, соцiЕlJIьних,
економiчних та екологiчних факторiв, якi збiльшують сприйнятливiсть впливута наслiдкiв стихiйних лих. Вразливiсть можна визначити виходячи iз
схильностi до впливу, чутливостi й адаптацiйного потенцiалу системи.

3dаmнiсmь dО аdапmаЦii'; (вiдносно наслiдкiв змiни клiмату) - це здатнiсть
природнОТ абО антропоГенноi системИ пристосОвуватися дО змiни клi;лаry
(включаючи мiнливiсть клiмату та екстрем€шьнi 

- 

явища) з метою знизити
потенцiйнi збитки, скористатися сприятливими можливостями або подолати
негативнi наслiдки. \

клiмаrпuчнай сценарiй., Правдоподiбне i часто cпpoTrle'e уявленнямайбутнього клiмату на ocHoBi внутрiшньо у..од*""ого набору
клiматологiчнрtх зв'язкiв i припущень щодо радiацiйного впливу, якi, ;;
правило, пiдiбранi для безпосереднього використання в якостi вхiдноi
iнформацii для моделей наслiдкiв змiни клiмату



3

моdель юtiмаmу: чисельний опис клiматичноi системи на ocHoBi
хiмiчниХ та бiологiчних властивостей rr компонентiв, iх взасмодii i
зворотного зв'язку, причому з урахуванням Bcix або деяких ii
властивостей

фiзичних,
процесiв
вiдомих

Несmрукmурнi захоdu: вiдносяться до нормативно-законодавчiй сферi,
пiдвищенню обiзнаностi громадськостi, вдоскон€шення знань, методiв i
застосовУваниМ практикам, включаючи механiзми громадськоi участi та
механiзми забезпечення iнформацiсю, якi можуть знизити piBeHb ризику i
пов'язаних з ризиком впливiв.

Оцiнка аdапmаацit _ це визначення BapiaHTiB адаптацii до :

оцiнки, виходячи з таких критерiiЪ як наявнiсть заходiв,
ефективнiсть, вiддача та практичнi здiйсненнiсть.

змiни клiмату i iх
вигоди, витрати,

разак (у конmексmi змiнu taiMamy) - це оцiнка ймовiрностi виникнення
НеГаТИВНИХ НаСЛiДКiВ ДЛЯ СУСПiЛьства, ceкTopiB економiки, bnoa"ar"M. Ризик -
Це MiPa КiЛЬКiСНОГО ВИЗНаЧення загрози переважно вiд екстрем€tльних явиIц, lцо
стають бiльттt частими й iнтенсивними в процесi змiни клiмату.

СmРУКmУРНi ЗЬvОdа.' БУДь-якi фiзичнi споруди, призначенi для зменшення або
запобiгання можливого впливу небезпечних явищ, яке вкJIючае застосування
iнженерних заходiв i булiвництво стiйких до небезпечних явищ захисних
споруд та iнфраструктури.

cxullbHicmb do вплаву: характер i ступiнь схильностi системи до значних
клiматичних змiн.

Сmiйкiсmь: здатнiсть |роN{ад або груп людей впоратися iз .o"ni-rrir"
впливами та порушеннями, що виникли в результатi змiни навколишньоt,о
середовища.

Чуmлuвiсmь: ступiнь впливу, якого зазн€LJIа
навантажень чи наслiдкiв стихiliних лих.

|ромада або система, вiд
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вступ
Вже сьоГоднi в багатьох куточках земноТ кули стають помiтними наслiдкизмiни клiмату - зменшуеться плоIца ,r"одо""йв, пiдвищуеться piBeHb моря,

почастiш€LIIи силЬнi шторми, торнаДо та ряснi повенi. Idi змiни торкаютъся нетiльки природи, алей i значною мiропо, впливають на жи1тя, здоров'я та
добробут людей.

ЗгiднО прогнозiв провiдНих мiжнародних наукових центрiв з дослiдженнrlклiмату, протягом наступного столiття температура пiдвищиться на 2-5градусiв за Щельсiем. TaKi темпи глобально.о .roi..rrrin 
"" спричинять серйознi

клiматичнi змiни i рiзнi екосистемлI опиняться пiд загрозою rйпr.r"".
БiлъшiсТь вчениХ-клiматологiв пiдтримуються твердження, що глобальне

потеплiннll сприЧинено переважно антроПогенними чинниками - сп€tлюваннявикопного п€uIива, збiльшення земель пiд сiльське господарство та iнше.
НаЙбiЛЬШ ПОМiТНИМ Наслiдком змiни клiмату буд. не постуr;;Ъ ,Ъr.""iЙ 

"<надзвичайнi ситуацii> TaKi як сильнi зас)rхи, повенi, шторми, урагани,надзвичайно спекотнi днi, якi вiдбуватимуться частiше.
Питання наслiдкiв змiни KgiMaTy i ступеня вр€lзливостi для Украrни не е

достатнъО вивченими. ОднаК iснуютЬ дослiдження, opieHToBaHi на регiон
ЩеНТРаЛЬНОТ Та СХiДНОi Свропи, якi покривають i Укра'ну. як i для багатьохiншиХ краiнИ регiону, прогнозИ темпераТур показують заг€UIьну тенденцiю допотеплiНня протягом наступного столiття, i Имовiрнiстю значного пiдвищення
темпераТури в лiтнi мiсяцi, що призведе до бiльшоi посухи по всiй KpalHi табiльшоi спеки. KpiM того, згiдно з прогнозами, у зимовий перiод бУд. tл€ншо
ДНiВ Зi СНiГОП't i tvtОРОЗОМ; Так, деякi доЪлiдже"""'"п*у.ru 

"u,., *о буо. 50 днiвз меншою кiлькiстю снiгу та 60 днiв з меншим морозом.
кiлькiсть опадiв, як очiкуеться, збiльшиться у зимовий перiод iзменшиТься влiтКу; збiльтlтитьсЯ iнтенсивнiсть опадiв прЙгом теплого перiоду

року, Ще може призвести до збiльшення кiлькостi вийкiв раптових повеней.попри збiльшення дощових днiв, очiкусться, що поповнення фунтових водзменшиться, У сухих районах краiни, якi вже схильнi до пиловиrбуревiiв така
динамiка може призвести до збiльшення ерозii грунтiв, що в поеднаннi зможливiстю раптових повеней може призвести до заг€шьноi деградацii земель.Згiдно з даними yKparHcb*o.o ГiдрометцеFтру за мЙнулi 20 , poltiB
середньорiчна температура в ykpaiHi зросла на 0,80с Ьрiuняно з клiматичною
нормою (19б1_1990 рр.), а середня температура взимку * май*. nu zoc_ijp;;;t
регiонИ характеризуються дещо меншими показниками зростання середньоi
рiчноi температури повiтря.

останнс десятирiччя було найтеплiшим за увесь перiод iнструменталънихý
спостережень за погодою, У зв'язку зi змiною клiмату.змiнилося положення
iзотерм, у 1991-2010 рр. значення кожноi iзотерми ст€lJIо ur*"r-"; iъё--'.j6;;
на всiЙ територii УкраiЪИ порiвняНо з поп9РеднiМ перiодом 1961-1990 рр.На вiдмiну вiд температури повiiря, рiчнЬ сума опадiв в'YKpaiHi
змiнилась несуттево (З-5%), IIри несуттевих змiнах рiчних сум опадiв вiдбувсяперерозподiл ix сезонних та мiсячних значенъ. Найбiльшi змiни
спостерiгаються восени. Саме восени, особливо у жовтнi, вiдмiчасться icToTHe
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пiдвищення ik кiлькостi (бiля 2о%). Взимку опадiв стuLло дещо менше.
змiнюеться структура опадiв: збiльшуетъся кiлькiсть небезпечних i стихiйних
опадiв, зростае Iх зливова складова, особливо в теплий перiод.

в Украiъi також вiдмiчаеться тенденцiя до збiльшення повторюваностi i
трив€rлостi перiодiв iз високою температурою повiтря (вище 25, з0, зsOс), Йосуттево впливають на здоров'я людини та iT життсдiяльнiсть.

пiдвищення температури повiтря у теплий перiод спостерiга€ться не
лише бiля земнот поверхнi, а й до висоти 5 км, i це призводить до збiльшення
iнтенсивностi конвекцii, i вiдповiдно, повторюваностi та iнтенсивностi таких
явиЩ погоди, яК грози, зливи, гради, шкв€UIи, смерчi. цi явища iнодi
вiдмiчаються у нетиповi для них мiсяцi i сезони, а також поширюються на
територiТ, де вони не спостерiгались ранiше.

Пiдвищення темПературИ повiтря у холодний перiод суттсво впливас на
повторюванiсть та iнтенсивнiсть небезпечних i сiихiйних явищ погоди
холодного перiоду: снiгопадiв, налипання мокрого снiгу, ожеледi.

Тривалiсть холодного перiоду зменшилася на 5-28 днiв: BiH починаеться
на 5_14 днiв пiзнiше i закiнчуеться на 5-1З днiв ранiше. Зменшуеться тривалiстъ
стiйкого снiгового покриву, а в останн€ десятирiччя у д."пr* регiонах BiH не
утворюеться зовсiм.

Теплий перiод починаеться HaBecHi на \5-20 днiв ранiше i закiнчуеться
восени на 1-6 днiв пiзнiше. Раннiй початок тепло.о ,r.рiоДу зумовлюе ранневiдновлення вегетацii рослин, водночас У цьому кри€ться ризик пошкодження
рослиН пiзнiмИ весняниМи заN{орозками. Небезпека ix впливу досить значна,
оскiлькИ на чаС ik настання (В основномУ - у TpaBHi) рослини вже добре
розвиненi i вразливi до впливу низьких температур.

ВегетацiЙний перiод (iЗ середньодобовою температурою повiтря 50с i
вище) починаеться на 2-6 днiв ранiше i закiнчуur"." на'2-О днiв пiзнiше.
тривалiсть вегетацiйного перiоду збiльшил аая у середньому на 4- 13 днiв. "

Пiдвищення температури повiтря та нерiвномiрний розподiл опадiв, якi
маютЬ зливовиЙ, локальниЙ характеР у теплий перiод i не забезпечують
ефективне накопиченнrI вологи " цpy"ii, зумовило збiльшення кiлькостi та
iнтенсивностi посушливих явищ. Зu .o.ru""i zo poKiB повторюванiсть ,rо"у"'
збiльшилася майже вдвiчi.

_ У 2009 роцi пiд егiдою ооН Глобального Щоговору було пiдготовлено
1Рглял про сприйняття змiн клiмату в Украiнi (2009); ioSurl..y on Climate
Change PerceptionS in tЛ<rаiпе (2009))). Пфеважна бiльшiсть експертiв, Щовзяли rIасть у такому дослiдженнi, пов'язують глобальну змiну клiмату iз
серйознИми прирОдними, економiчними та соцiально-полiтичними ризиками яЁ
для людства в цiлому, так i для Украiни зокрема.

ЩО ПРИРОДНИХ РИЗИКiВ, Вк€ваних експертами в цьому Оглядi, н€Lлежать:
перемiщення клiматичних зон, нестабiльнiст" rrо.Ъд" (велика амплiтуда

коливань температур протягом коротких перiодiв часу) i загалъна змiна
середовища життя живих органiзмiв;

зменшення бiорiзноманiття ;

погiршення здоров'я живих органiзмiв, у тому числi, людини;
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пiдвищення процесiв мутагенезу у Bcix icToT, у першу черry, в органiзмах
бактерiй, грибiв, BipyciB;

затопленнrI великих дiлянок суходолу;
опустелювання;
нестача питнот води на певних територiях (в Украiъi це може торкнутися

схiдних i пiвденних регiонiв);
збiльшеннЯ кiлькостi стихiйних лих (у т.ч. лiсових пожеж, повеней,

зсувiв), негативНих погоДних явиЩ (урагани , ri^"уrr,тривалi зливи тощо).
питання клiматичноI адаптацii, тобто пристосування до клiматичних

змiн, що вже вiдбуваються та вiдбуватимуться найближчим часом, стае
съогоднi надзвичайно акту€uIьним.

ВиникаС потреба в розробленнi та реалiзацii плану заходiв з адаптацii дозмiни клiмату. Адаптацiя до глобальноi змiни клiмату - це пристосування уприроднИх чИ людськИх систеМах яК вiдповiдъ на фактичнi або очiкуванi
клiматичнi впливи або ikHi наслiдки, Що дозволя€ знизити шкоду та
скористатися сприятливими можливостями.

ГfuаН дiЙ з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя
розробляетъся з метою оцiнки вразливостi MicTa до оa"о"""* негативних
наслiдкiВ змiнИ клiмату; розробки концепту€Lльних та практичних адаптацiйних
заходiв, що надасть моЖливiсть об'еднати зусилля громади, мiсцевоi влади,
бiзнесУ та експертного середовища та спрямувати ik на зменшення вразливостi
MicTa Запорiжжя до клiматичних змiн,-.rо!оrru"r" проблем i попередження
загроз, пов'язаних зi змiною клiмату, посилення стiйкостi мiсцевоi громади та
забезпечення бiльш комфортних i безпечних умов життя в MicTi.

Г[паН дiЙ з адаптацii до наслiдкiв змiни клiмату MicTa Запорiжжя
базуватиметься на положеннях:

закону Украiни опро ратифiкацiю Паризькоi угоди>;
ЗаконУ Украiни пПро OcHoBHi засадИ (стратЬгiю) державноТ екологiчноI

полiтики Украiни на перiод до 202а року);
РОЗПОРЯДЖеННЯ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07.12.2016 м 9з2-р кпро

схвzLленНя Концепцii реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi змiни nnirury 
"uперiод до 20З0 року>;

РОЗПОРЯДЖеННЯ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.12.2017 ль 878-р uпро
затвердЖеннЯ планУ заходiв щодо виконання Концепцii реалiзацii державнсI
полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року;

СтратегiI низько вуглецевого розвитку УкраТни до 2050 РокУ, схваленоi
протокольним рiшенням засiдання Кабiнету MiHicTpiB Украiни tЪ.oi.zo t в ;

рiшеннЯ ЗапорiзьКоi MicbKoT ради вiд 29.11.2013 N9 24 кПро приеднанн".
до европейськоТ iнiцiативи <<Угода MepiB>>;

Мунiцип€lль}Iого енергетичного плану MicTa Запорiжжя на 2014-2озо
роки, затвердженого рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради вiд27.06.2014 JФ6;

ГIланУ дiй сталого енергетичного розвитку *i.ru Запорiжжя на 2016-2020
роки, затвердЖеногО рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд jo. l|.2016 Ns5б;
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Програми ревiталiзацiT м€ших рiчок та iнших водойм MicTa Запорiжжя на
2018-2028 роки, затвердженоi рiшенням ЗапорiзькоТ MicbKoT ради вiд 29.08.2018
J\b12;

Програми комплексного озеленення MicTa Запорiжжя на 2019-2029 роки
<<Зелене MicTo>>, затвердженоi рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради вiд 28.08.2О|9
Nэ22;

Програми боротьби з карантинними рослинами MicTa Запорiжжя на 20t6-
2025 роки, затвердженоi рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради вiд 30.03.201б М8;

мiстобУлiвноi документацiТ <Проект внесення змiн до генераJIьного плану
MicTa Запорiжжя>>, затвердженоТ рiшенням ЗапорiзькоТ MicbKoi ради вiд
27.09.2017 J\Ъ31 пПро затвердження мiстобулiвноi документацii <Проект
ВнесенНя змiн до генераlrьного плану MicTa Запорiжжя) та внесення змiн до
генерального плану MicTa Запорiжжя, затвердженого рiшенням ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради вiд 15.09,2004 Jф4).

При розробцi Плану дiй були використанi дослiдження <Оцiнка
вр€lзливостi до змiни клiмату: УкраiЪо, автор - Ольга ТТТgзqgцко, спiвавтори:
Ольга Власюк, Iрина Ставчук, Мар'яна Ваколюк, Оксана Iлляш, Алла Рожкова,
консультанти: Bipa Ба"пабух, Наталя Гозак.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД I ХАРАКТЕРИСТИКА MICTA ЗАПОРIЖЖЯ
ЗаПОРiЖжя - MicTo обласного значення, адмiнiстративний центр

Запорiзькоi областi. Розташоване на головнiй воднотранспортнiй магiстралi -

рiчцi,.Щнiпро.
е ОДНим з найбiльших адмiнiстративних, iндустрiальних та культурних

центрiв пiвдня Украiни. Четвертий за величиною iндустрiальний центр УкраiЪи
З РОЗВиненим машинобудуванням, чорною та кольоровою металl,ргiею,
ХiМiЧНОЮ Та будiвельною промисловiстю. MicTo мае рiчковий порт,
МiЖнародниЙ аеропорт i е важливим транзитним залiзничним вузлом. Разом iз
НаВКОЛИшнiми поселеннями MicTo утворюс Запорiзьку агломерацiю. Вiдповiдно
ДО ЗВеДенОi схеми районного планування УкраiЪи, Запорiжжя посiдас важливе
мiсце в регiональнiй системi розселення i виконус функцiI обласного центра. У
ЗОнi впливУ Запорiжжя, як обласного центру, перебувае 14 MicT, 22 селища
мiського типу, значна кiлькiсть сiл, де мешкае близько 1,7 млн. осiб.

ОЧОлЮвана Запорiжжям мiжрайонна система розселення (примiська
ЗОНа), вiдрiзняеться високим piBHeM виробничогосподарського освоення
ТеРИТОРii, ВИСОкою цiннiстю сiльськогосподарських земель i природнQго
середовища.

ОСОбливiстю MicTa Запорiжжя е те, що в ньому зосереджено близько б5%
продуктивних потужностеЙ областi i близько 4ЗО/онаселення областi.

Адмiнiстративний подiл MicTa
ЗабУдова MicTa представлена компактною вiдкритою структурою i

РОЗТашОВана на обох берегах р. fiнiпра. Лiвобережна частина - лiнiйна i дуже
неоднорiдна за функцiон€tirьним зонуванням.

Селiтебнi територii, що розчленовуються транспортними i
комУнiкацiЙними коридорами, витягнутi уздовж берегiв i безпосередньо
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примикають до промислових територiй. Як наслiдок, значна частина житловоТ
забулови (ло 70%) розташована у зонах впливу промислових пiдприе},{стR.
Правобережна частина MicTa бiльш компактна й однорiдна за функцiона.пьним
зонуванням. Правобережна частина не мае досить розвинених транспортних
зв'язкiв з промисловими районами MicTa, якi розташованi в його лiвобережнiй
частинi, та центром Запорiжжя.

MicTo роздiлене на 7 адмiнiстративних районiв: Олександрiвський,
Заводський, Комунарський, ,Щнiпровський, Вознесенiвський, Хортицький,
Шевченкiвський. Найменш населенi - Олександрiвський район (центр MicTa) та
Заводський райони (промислова зона).

чисельнiсть населення
Запорiжжя - шосте за населенням MicTo Украiни. Станом на 1 сiчня 2019

року населення Запорiжжя налiчувало 7З4792 осiб.
Упродовж 2018 року чисельнiсть населення зменшилася на 6704 особи

(проти 525З осiб у 2017 роцi), в т.ч. за рахунок природного скорочення на бO8S
осiб. Природний рух населення MicTa в 2018 роцi в порiвняннi з попереднiм
роком характеризувався зменшенням народжуваностi. Так, в MicTi народилося
4980 немовлят, що на 7|1 дiтей менше, нiж TopiK (5691 дiтей). Упродовж
ocTaHHix poKiB спостерiгаеться суттсве перевищення кiлькостi померлих над
кiлькiстю народжених.

Так, у 2018 роцi зареестровано 11068 померлих, що на 45 осiб бiльше, иiж
у 2017 рочi (1 102З особи).

EKoHoMiKa MicTa ý

MicTo Запорiжжя - один з найбiльших промислових мегаполiсiв краiЪи. У
ньому зосередженi машинобудiвниЙ, енергетичниЙ i металургiЙниЙ комплекс
державного значення.

Промисловий потенцiал м.Запорiжжя- це
пiдприемств. У MicTi сконцентровано найпотужнiшi

понад 290 промислових
пiдприемства : металургiйнi

осiб
Обидвi cTaTi Чоловiки пtiнки

Усього 734792 331582 403210
iз загальноi чисельностi
населення у вiцi, poKiB
0_6 44718 2292з 2l795
0_14 9812з 50901 47822
0-15 l 04504 5з841 50663
0_17 115812 59600 562t2
|5_64 503846 2з8|75 26567t
16_59 445992 214989 23 1003
18 i старшi 61 8980 27|982 з46998
60 i старшi 184296 62752 |2|544
б5 i старшi lз222з 42506 897 |7

- ПАТ(ЗапорiжстЕulь), ПрАТ <.Щнiпроспецст€tль>, ТОВ <<Запорiзький титано -



МаГнiсВиЙ комбiнат>>, АТ <Запорiзький завол феросплавiв>; машинобудiвнi -
АТ <Мотор Сiч>, ПАТ <Запорiжкран)), ПрАТ <Запорiзький автомобiлебудiвний
ЗаВОД)), ПрАТ <<ЗапорiзькиЙ кабельний завод), ПрАТ <<Запорiзький
еЛеКТРОВОЗОреМонтниЙ завод); енергетичнi - фiлiя <Щнiпровська ГЕС> ПрАТ
<Укргiдроенерго), ПрАТ <<Запорiжтрансформатор>.

Поступово, все бiльшого значення набувае диференцiацiя виробництв,
РОЗВиТок переробноТ промисловостi, надання послуг. Зростае вплив i цiнпiсть

дlяльнlсть численн1 науково-дослiднi заклади зокрема, .ЩI <Iвченко-Прогрес>>,
ПрАТ <ГIлутон), ТОВ СП (НIБУЛОН), АТ <Украiнський науково-дослiдний
проектно-конструкторський та технологiчний iнститут трансформаторо-
бУдування>>, АТ <Спецiальне проектне та конструкторсько-технологiчне бюро
<Запорiжгiдросталь)) та iншi.

За 2018 piK у cTpyкTypi реалiзованоi промисловоi продукцii MicTa
|4,8Yо;металургiЙне виробництво складало 5З,7О/о; машинобудування

виробництво харчових продуктiв, напоiЪ та тютюнових виробiв - 8,7o/oi
постачання електроенергiТ, .шу, пари та кондицiйованого повiтр я - 8,|О/о. 

.

Обсяг реалiзованоi промисловоi продукцii за 20l8 piK становив
157,I млрд.грн. (74,3Уо до обласного пок€вника та на |З,lО^ бiльше, нiж у2017
РОцi), У роЗрахунку на одного мешканця показник становив 210,0 тис.грн., що в
3,6 рази бiлъше, нiж у середньому по УкраiЪi.

Промисловiсть MicTa чlтко орiснтацiю,rlромисловlсть мlста мае чlтко визначену експортну орlснтацlю, про що
СвiДчать високi обсяги зовнiшньоторговельного товарообiгу, 67}О^ якого
СКЛаДае ексПорТ. Позитивне с€Lльдо зовнiшньоторговельного балансу MicTa в
2018 роцi склало 1б05,3 млн.дол. С1IIА.

Як i в попереднi перiоди, у 2018 роцi основу зовнiшньоi торгiвлi MicTa
СТаНОВИЛИ ТОВаРи. На ik долю припад€Lло 94,4Yо експорту та97,2Yо iмпорту..

ЗОВНiШньоТорговельнi взаемовiдносини пiдтримув€lJIись з партнерами iз
ПОнаД 140 краiЪ cBiTy. Найвагомiша частка запорiзькоТ продукцii (39,3%) була
ПОСТаВЛеНа ДО краТн Азii. ,Що краiн европи та СНЩ вiдправлено вiдповiдно
27,ЗУо Та |6,6Yо вiД загального експорту ToBapiB. Експорт до Азii збiльшився на
33,5Уо, до, Свропи - на l|,2Yo, до СНД - зменшився на |2,4О^.

Основна частка зал)п{ених у MicTo iноземних iнвестицiй - прямi iноземнi
iнвестицii. Упродовж 2018 року в eKoHoMiKy MicTa надiйшло 2,З млн.дол. СIIIД
iНОЗеМНих iнвестицiй. Загальний обсяг акцiонерного капiталу нерезидентiв
СТаНОМ На 3|.|2.2018 склав 855,6 млн.дол. США що на |,0О^ менше, нiж на
01.01.2018 (8б4,3 млн.дол. США).

В eKoHoMircy MicTa залучено 95% вtд обсяry прямLD( iнозепдлю< iнвестш$fi
облашi. У розрасунку на одного мешк€tнця MicTa цей показt*тк скJIав 1149,8 дол. CIIIA.

Прямi iноземнi iнвестицii в eKoHoMiKy м.Запорiжжя надходили iз бiльш,
нiж 45 краiЪ cBiTy. Найбiльшi iнвестори: Кiпр, Швецiя, Республiка Корея,
Нiдерланди, Естонiя, Iзраiль.

Транспортне сполучен ня
Cy^racHa транспортна iнфраструктура м. Запорiжжя мiстить у собi систему

ЗОвнiшнього транспорту: - залiзницю, автобусний транспорт, автодорожню

iнтелекryальноi складовоi в економiчному розвитку MicTa. У MicTi здiйснюють
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мережу, авiатранспорт i водниЙ (рiчниЙ) транспорт, - магiстральну вулично-
дороЖНЮ мережу i мережу масового пасажирського транспорту. ЗапорiзъкиЙ
залiзничниЙ вузол утворився перетинанням двох магiстральних лiнiй: Москва -
XapKiB - Запорiжжя - Сiмферополь i Кривiй Рiг - Запорiжжя - Щонбас. Зовнiшнi
автобуснi перевезення пасажирiв здiйснюються трьома
автовокзыIом. Мережа зовнiшнiх автошляхiв мiстить у
значення, що забезпечують зв'язки з .Щнiпром,

автостанцiями й одним
собi дорогу державного

Полтавою,
i Азовським
транспортом

Харковом,
центр€tльними i пiвденними областями УкраiЪи, з Чорноморським
узбережжям. Вантажнi i пасажирськi перевезення водним
обслуговуються двома рiчковими портами, що розташованi на лiвому березi у
верхньому i нижньому б'ефi Щнiпровськоi ГЕС.

Повiтряне сполучення
Мiжнародний аеропорт MicTa Запорiжжя - одне з основних та найбiльш

швидкозростаючих авiатранспортних пiдприсмств, що обслуговуе схiднi та
пiвденно-схiднi регiони Украiни.

КП кМiжнародний аеропорт Запорiжжя>>, як единий технологiчний
комплекс, призначениЙ для авiатранспортного обслуговування авiакомпанiЙ,
що проводять перевезення пасажирiв, пошти й вантажiв, а також виконуе
спецiальнi та рятувальнi роботи.

Аеропорт задовольняс потреби територii, на якiй проживае бiльше нiж
4 мiльйони осiб, що являе собою базовий ринковий потенцiал, який
розвиватиметься в майбутньому. MicTo Запорiжжя та прилеглi тери;ор;i
З€шишаЮться привабливим для бiзнесу пунктом призначення, котриЙ
ДеМонстрУе зростаючиЙ попит на повiтрянi перевезення в зонi покриття
аеропорту.

Зона покриття аеропорту обмежуеться радiусом 200-250 км, що
вiдповiдае приблизно 1 ,5-2,5 години iЪди на автомобiлi до аеропорту.

Кiлькiсть обслуговуваних аеропортом пасажирiв збiльшилаоя з
74 тис.осiб у 2014 роцi до 4З4 тис.осiб у 20119 роцi, кiлькiсть лiтаковилiтiв з
1,6 тис.од.до 3 тис.од. вiдповiдно.

Тривае будiвництво нового пасажирського термiналу, проведений
капiтальниЙ ремонт злiтно-посадковоi ШЗПС, завершусться модернiзацiя
радiотехнiчноi навiгацii та свiтлосигн€lльного обладнання, якi вiдповiдають yciM
свiтовим вимогам. Здiйснюсться технiчне переоснащення пiдприсмства.

Залiзничний транспорт ЗапорiзькоТ областi забезпечус вантажнi i
пасажирськi перевезення у дrlльньому сполученнi. OcHoBHi залiзничнi вузли
Запорiжжя-l та Запорiжжя -2 розташованi на територii MicTa Запорiжжя i с
частиною Запорiзькоi дирекцiТ залiзничних перевезень. Всього в Hei входять 67
станцiЙ та роз'iЪдiв. За обсягом роботи, що виконуе Запорiзька дирекцiя, вона
являетЬся позакJIасною, за характером роботи - транзитно_мiсцевою.
Експлуатацiйна протяжнiсть головних колiй у межах Запорiзькоi дирекцiТ
залiзничних перевезень склада€ 1199,8 км (opicHToBHo 5% вiд протяжlяостi
головних Укрзалiзницi). Щовжина електрифiкованих залiзничних лiнiй у межах
Запорiзькоi дирекцii залiзничних перевезень складае 323 км (З%).Щiльнiсть
залiзничноi мережi - 4З,99 км/тис.км2, що у |,2 рази вище середнього пок€вника



11

по УкраiЪi (36 км/тис.км2). Експлуатацiйна довжина двоколiйнихеЛеКТРИфiКОВаНИХ ДiЛЬНИць в межах ЗапорiзькоI дирекцii залiзничнихперевезень становить 2з7,1б км (сr. Синельникове-1 виключно до ст.Сокологiрне включно).
Протяжнiсть i стан дорiг
Iснуюча магiстралъна вулично-дорожня мережа MicTa представленамагiстралями мiського i районного значення. Транспортнi зв'язки мiж лiвйм iправим берегами здiйснюються через греблю ffнiпрогесу i мости, Що проходятьчерез ocTpiB Хортиця. У комунальнiй власностi ,i.ru Ъапорiжжя .пчrодй."

дороги протяжНiстю 1055,14 км, площеЮ 8,4 млн.м2. З них зЪсфальтобеrо"н"м
покриттяМ _ 953,708 КМ, площеЮ 7,6з млн.м2. Близько воИ дорiг MicTaпотребуютЬ реконстРукцii, капiтального ремонту. У приватному ceKTopiбiльшiсть дорiг не мае удоскон€lленого афальтобетонног" ;;;;Ь".- Ч;;*постiйний дефiцит у бюджетi, брак коштiв нъ *апirальний ремонт дорiг, якийвпродовж багатьох poKiB не пр_оводився, щорiчно 

"* ""хiд з положення, ллязабезпечення безперервного i безаварiйного руху транспорту, виконуеться восновноМу аварiйний ямКовий та потоЧ"иИ дрlО""й р.rонт дорiг. ёереднiй
ремонт дорiг дозволитъ у найкоротшi термiни усунути недолiки тru 

"yn""rro-дорожнiй мережi, на дорогах з iнiенсивним рухом транспорту.
Мiський громадський транспорт
Пасажирськi перевезення упродовж 2019 року здiйснюв алися на 89автобусних, 8 тролейбУсних та 7 трамвайних маршрутах 22автопiдприсмствами рiзних фор* власностi.
Запорiзьке KoMyH€lJIbHe пiдприеМствО мiського електротранспорту

::?::Зl'j:KTPoTPaHc) здiЙснювало перевезення мешканцiв м.запорiжжямlським електротранспортом i автобусами великоi MicTkocTi.
Протяжнiсть маршрутiв електроТранспорТу в MicTi становиТь: трамва йнихl45,З КМ, тролейбусних Ztg,i км. До"*""u автобусних маршрутiвколивасться в середньому вiд 10,0 до 30,0 км (декiлькох - до +7,t-KM;.загальний обсяг перевезень автотранспортом заг€шьного користування за 2ol9piK становив 68З8 5,75 тис. пас., електротранспортом - 38 175,40тис. пас.
Мережа закладiв освiти
У 2018 роцi сформована мережа закладiв заг€LJIьноТ середньоiосвiти_забезпечуе умови для отримання якiсноi освiти дiтям з рiзнимипотребами через денну, вечiрню, iндивiдуальну та екстернатну формиНаВЧаНН'L В MicTi фУНКЦiОНУс 1 16 денних закладiв заг€шънот ";.Й"т ;;;;;комун€rлЬноI форМи власнОстi, де навчаеть ся 65,56 тис. учнiв (проти бЗ,65 Ti{c. уминуломУ роцi) та 2 закJIадИ з вечiрньою (зао""ою) формо. навчання,.1,02тис.учнiв (проти 1,14). 

r \ -----'f T "r )

У М,ЗаПОРiЖЖЯ фУНКЦiОНУють 1 18 комун€tльних закладiв дошкiльноiосвlти.
kpiM того, у MicTi функцiонують 8 закладiв дошкiльноi освiти iнших формвласностi (6 - приватноi та2 - державноi).
закгrади освiти обласного пiдпорядщуваннrl, якi розташованi на територiiм,Запорiжжя: 4 закJIади позашкiльноii осйти, 11 закладiв загальноТ середньоi'



|2

освiти, 2 закJIади вищоi освiти, а також комунальний заклад <Запорiзький
обласний iнститут пiслядипломноТ педагогiчноi освiти> ЗапорiзькоТ обласноi ради.

Мережа закладiв охороци здоров'я
Мережа закладiв охорони здоров'я м. Запорiжжя складасться з

29 комунаlrьних закладiв та установ охорони здоров'я, в тому числi 15 лiкарень
для надання стацiонарноi медичноi допомоги для дорослих та дiтей, з яких
2 лiкарнi для надання стацiонарноi медичноi допомоги дитячому населенню,
3 пологових будинкiв, КНП KMicbKa лiкарня екстреноТ та швидкоi медичноi
допомоги)) Запорiзькоi мiськоi ради. Амбулаторну допомогу населенню
надають 8 Щентрiв первинноi медико-санiтарноi допомоги, б стоматолоl,iчних
полiклiнiк. В пiдпорядкуваннi департаменту охорони здоров'я MicbKoi' ради
знаходяться два пiдприемства - КП <Примула)>, КП <MicbKa стоматологiчнh
полiклiнiка Nч5>>, КЗ <Iнформацiйно-аналiтичний центр медичноi статистики
департаменту охорони здоров'я Запорiзькоi MicbKoT ради>.

туризму мiськоI ради, складас 59 закладiв: З7 мiських публiчних бiблiотек, 13

початкових спецiалiзованих мистецьких навчапьних закладiв, мунiципальний
театр-лабораторiя ((Bi)), мунiципальний театр танцю, мiський центр народноi
творчостi та культурно-освiтньоТ роботи <Народний дiм>>, п€Lлаци кулътури
<<Титан>>, <Заводський>>, <Хортицький>>, <Орбiта>, <<Молодiжний>
<Кiноконцертний зал iм.О.Щовженка.

На територii MicTa працюють 13 об'ектiв культури, якi
Запорiзькiй обласнiй радi.

Стан навколишнього природного середовища
викиди в атмосферу i забруднення атмосферного повiтря
За даними Головного управлiння статистики у Запорiзькiй

роцi звiryвали за формою 2ТП-повiтря 205 пiдприемств,
здiйснювали викиди забруднюючих речовин (без вуглецю
атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел.

Обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне
стацiонарними джерелами (без урахування вуглецю дiоксиду) за
Головного управлiння статистики у Запорiзькiй областi за 2018 piK склали7I,З
тис. тонн, що становить 102,0О^ до обсягiв викидiв за20|7 piK.

Щинамiка викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря MicTa,

* - з 2016 року органи статистики не розраховують викиди забруллшоючих речовин

Кульryра
Мережа закладiв культури, пiдпорядкованих департаменту культури i

пiдпорядкованi

областi у 2018
як TaKi, що
дiоксиду) в

повiтря
даЁими

та

Tlис к
Викиди Роки

2014 201 5 20]l6 20l'7 201 8
Усього,у тому числi: |24,7 \I4,7
вiд стацiонарних джерел 86,] 83,3 70,2 69,9 7l,з
вiд автотранспорту 38,0 з1,4 * _r& _*

та rrарникових газiв у повiтря вiд транспортних засобiв.
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Систематичнi спостереження за BMicToM забруднюючих речовин в
атмОсферноМу повiтрi MicTa проводяться Запорiзьким обласним центром з
гiдрометеорологii Щержавною установою <Запорiзький обласний
лабораторний центр МОЗ УкраiЪп.

За Даними дослiджень ЩУ <Запорiзький обласний лабораторний центр
МОЗ Украiни> у зонi житловоi забудови пiд факелом викидiв промислових
пiдприемств у 2018 роцi виконано 1191 дослiдження стану атмосферного
повiтря. Перевищення гранично допустимих концентрацiй забруднюючих
речовин виявлено у 2| 1 випадках, що скJIадае |7,7ОА вiд загальноi кiлькост,i
проб. Перевищення гранично допустимих концентраrriй забруднюючих
реLIовин у 2018 роцi були зафiксованi по пилу, фенолу, €lзоту дiоксиду,
сiрковуглецю та сiрководню.

Найбiльше забруднення атмосфери у 2018 роцi визначаJIося у
Вознесенiвському та Заводському районах MicTa. Ifижче середньо
багаторiчного пок€tзника ресструвапося забруднення атмосфери
ЩНiПРовсЬкому, ТТIевченкiвському та Олександрiвському pal"{o'ax. у
XopTlrrlbкoMy та Комунарському районах перевищення не рееструв€tлися. .

За Даними спостережень за якiстю атмосферноl,о повiтря, якi проводяться
Запорiзьким обласнIIм центром з гiдроIчIетеорологiТ rIa 5-ти стацiонарних пOстах
у 2018 роцi середньомiсячнi концентрацiТ по MicTy перевищуваJrи ГДК в 1,8 раз
по двоокису Евоту, в 1,99 раз по фенолу i в |,47 раз по формыlьдегiду.

середньомiсячнi концентрацii пилу, оксиду вуглецю, оксилу азоту,

У 2018 роцi, у порiвняннi з 2017 роком, забруднення повiтря двоокисом
€Воlу, оксидом азоту та фенолом дещо зменшилоQя, а по iншим забрудrrюючим
речовинам зЕLlrишилося на тому ж piBHi.

Воднi ресурси
MicTo Запорiжжя розташовано на р" Щнiпро. Вiд MicTa до гирла 3J 1 км,

ДОВЖина рiчки у межах MicTa складас 24,2 км. Русло р. Щнiпро в районi l,cicT:l.
ЗаРеГУ.цъОВано .Щнiпровоьким i Каховським водосховищами. Гiдрографiчrrа
мережа Запорiжжя склада€ться, oKpiM р. Щнiпро, з N,Iалих рiчок: Мокра
МОсковка, Суха Московка, _Верхня, Середня та Нижня Хортиця, великоТ
кiлькостi cTpyMKiB i балок. ,.Щовжина малих рiчок у межах MicTa скJIадае 26 км,
cTPyMKiB - 11,5 км, балок iз водотокамLI - 22,З км. Рiчка flнiпро е джерелом
ВоДопостачання промислових об'ектiв MicTa, дх{ерелом енергii, а тако}к
ПОВНiСтЮ ЗаДоВольняс господарсько-питнi потреби MicTa, с транспортною
артерiею та цiнним рекреацiйним ресурсом.

Протягом ocTaHHix poKiB забiр води по MicTy скцадае |97 - 218 млн.'м'/1riк.
ЗагальшtЙ скид поверхFIевий вод за ocTaHHi 5 poKiB зменшився зi 1З4,5,:шл1л_о

*'/pin до 120,6 млн. ,'/pi*.
За даними ДУ <<Запорiзький обласнлtй лабораторний центр I\4ОЗ Украiни>

у 2018 роцi було вiдiбрано 2I7 (в 2016 роцi * 244) тryаби води з р. Щнiпро для
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Щля проведення дослiджень по санiтарно-мiкробiологiчним показнIiка}J у
2018 роцi було вiдiбрано 22З проби води з р. Щнiпро, вiдхилення зареестрованi
в 37 пробах, що складас |6,5Уо,у 201t7 роцi |8,6Оh.

Забiр i використання свiжоi води по м. Запорiжжя

Скид зворотних вод по м. Запорiжжя
'l

З,

1к

млн. м
20l4 20|5 20|6 2017 20l 8

Забiр води 218,0 202,9 197,6 |90,2 1,96,7

Використання свiжоi води 207,1 |64,з 1б0,3 157,0 1,60,7

млн. N/

20]'4 2015 20]'6 20l^7 201 8

Усього 1з4,5 130,0 12]',5 119.9 720,6
Нормативно очищенi 47,80 45,8з 43,28 4з,87 44,07
Забрудненi без очистки 0,0з4 0,08з 0,028 0,016 0,009
Недостатньо очищенi 64.04 60.12 55.04 52^41 54.59
нормативно чистi без очистки 22.61 24.00 )1 1) 2з^65 21.80

Скид забрулнюючих речовин у воднi об'екти м. Запорiжжя
тис. т,

20]'4 2015 20]'6 20]'1 2018 ,i

з2,1з 28,006 2з,557 22,496 24,0з2

Основними водокористувачами в м. Запорiжжя е ПАТ <Запорiжст€ulь)) та
КП <<Водоканал>>. Обсяги використання води та скидiв цих пiдприемств
складають бiльше 95 % вiд загальних пок€вникiв по MicTy. Так, у 2018 роцi ПАТ
кЗапорiжст€ulь>) було забрано 97,27 млн. п,t' води, скинуто 62,87 млн. пл'

зворотних вод, КП кВодоканал)) було забрано g4,|З млн. м3 вод", скинуто -
53,26 млн. пл3 з"ороrних вод.

Стан фауни" флори. бiорiзноманiття
В цiлому видовий склад рослин м. Запорiжжя формусться за paxyнoi(

природних видiв вищих судинних рослин, якi зберегли свое iснування на
урбанiзованих територiях та завезених видiв.

,Щерева представленi в основному кленами, дубами, в'язами, каштанами,
горобинами, тополями, акацiями, липою, гледичiею та iншими.

На не окультурених дiлянках часто зустрiчаються: спориш, сурiпrФ,
кульбаба, жовтець, грицики тощо. У флорi представленi лiкарськi рослини -
кропиЁа, пижма, деревiй, звiробiй, чистотiл та карантиннi види.

Серед вищоi водноТ рослинностi у водоймах рiзного типу домiнус очерет.
Фауна безхребетних тварин MicTa формуетьоя за рахунок фауни

природних степових та лiсових бiогеоценозiв i в них зустрiчаються видLr, яIii
пристосованi до урбанiзованих територiй i ik налiчуеться понад 4 тисячi видiв.
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Так, на озеленених дiлянках м. Запорiжжя часто зустрiчаються клопи, коники,
бабки, цвiркуни, жуки, метелики, бджоли, джмелi, тощо.

В фаунi м. Запорiжжя рееструсться б видiв земноводних i 9 видiв
плазунiв, найчастiше можна зустрiти: ропух, жаб, ящiрок, черепах, вужiв.

Фауна птахiв вкJIючае види осiдлих та перельотних. Найчастiше можна
побачити горобцiв, гракiв, шпакiв, ластiвок, солов'iв, чорних дроздiв,
коноплянок, лебедiв-шипунiв, крякав, сизих голубiв, сiрих мухоловок тощо.
Фауна хребетних представлена 34 видами. В MicTi, звичайно, переважають
домашнi собаки та коти.

Вiдповiдно до внесення змiн до генер.tльного плану м. Запорiжжя
(кориryвання) площа зеJIених насаджень заг€uIьного користування складае 617
га (1,9 % вiд заг€Lпьноi площi MicTa). Нормативне забезпечення в зелених
насадженнях, з урахуванням зелених насаджень житлових районiв, приймаеться
вiдповiдно до ЩБН 360-92** з розрахунку 21,85 м2 на 1 люд. Потреба у зелених
насадженнях загаlrьного користування на етап 15-20 poKiB становитиме 1670,0
га, необхiдне додаткове розмiщення 1053,0 га насаджень.

Вiдповiдно до внесення змiн до генерЕuIьного плану м. Запорiжцlц
(кориryвання), у MicTi налiчуеться 22 парка iз загальною площею близько 296,З
га, а також 75 cKBepiB, iз заг€Lльною площею близько 19б,0 га. Загалом, площа
Bcix зелених насаджень скJIада€ 6|7 га (без о.Хортиця).

озеленення територiй,
- черезсмужжя

сельбищних раионlв,
iсторично скл€tлося;

- неупорядковане розростання пiдприемств в попереднiй перiод розвитку
промислового комплексу;

- наявнiсть потужноi транспортноi мережi та швидке зростання кiлькостi
автомобiльного iндивiдуального транспорту ;

- зменшення дiлянок зелених насаджень.
Вiдповiдно до внесення змiн до генер€lльного плану м. Запорiжжя

(кориryвання) передбачено розвиток ландшафтно-рекреацiйноТ зони.
Одночасно iз зеленими насадженнями заг€Lльного користування

передбачаються зеленi насадження спецiального призначення, що формуються
в межах :

caHiTapHo захисних зон вiд промпiдприсмств (пiд час поступового
проектування санiтарно-захисних зон необхiдно передбачити ix нормативне
озеленення); i

прибережних захисних смуг вздовж рiчок i водойм (при виконаннi
проектiв очищення рiчок необхiдно передбачувати ik нормативне озеленення);

зелених насаджень вздовж вулиць (при проектуваннi намiчених
генер€Lльним планом магiстралей безперервного i регульованого руху шириною
в червоних лiнiях 45-60 м, необхiдно передбачати ik озелененнrI або, як
MiHiMyM, дворядну посадку дерев з обох cTopiH вiд проТжджоТ частини).

Серед основних мiстобудiвних причин, якi негативно впливають на стан
слiд зазначити TaKi:

розташування промислових комун€tльно-складських i
природоохоронних i рекреацiйних територiй, яке
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В умовах iнтенсивного господарського впливу на природнi ландшефти,
природоохороннi територii е своерiдними природними оазами, якi
характеризуються великою рiзноманiтнiстю. Важливу роль в збереженнi
бiорiзноманiття MicTa вiдiграс р. ,Щнiпро з його затоками, притоками, островами.

Пiд впливом зростаючого тиску MicTa на осередки живих органiзмiв
вiдбуваеться деградацiя як окремих видiв, так i цiлих бiогеоценозiв. В парках
MicTa гнiздяться ряд диких видiв птахiв. Рiзновиднiсть видового складу та
значна кiлькiсть комахоiдних птахiв с основним чинником у боротьбi зi
шкiдниками зелених насаджень.

irрунти.
Грунт с невiд'емною скJIадовою довкiлля, аJIе його функцiТ зцачно

рiзняться вiд функцiонального призначення земель. Нажаль, задекларованi у
Земельному кодексi УкраТни нормативи мiського стану rрунтiв опрацьованi
лише для земель сiльськогосподарського призначення.

.Що найпоширенiших ризикiв деградацii грунтiв у MicbKoMy середовищi,
oKpiM механiчного зняття верхнього родючого шару або його екранування, слiд
вiднести процеси техногенного i селiтебного забруднення, засмiчення,
засолення, переущiлення та бiологiчноi деградацii, спричиненi як вище
перелiченими явищами, так i накопиченням шкiдливоi та патогенноi
мiкрофлори. Забруднений црунтовий покрив поступово перетворюеться на
джерело надходження токсикантiв до сумiжних середовищ i природних вод,

рослин, повiтря.
На природне вiдтворення rрунтiв значною мiрою впливас ((запечатування)

rрунтiв, тобто скорочення вiдкритих дiлянок фунтового покрову, особливо в

центр€tльних районах MicTa.
Одним з вагомих джерел аеротехногенного забруднення грунтiв е

автотранспорт. Иого вклад в емiсiю забрулнювачiв в м. Запорiжжi складае вiд
40 до 60 вiдсоткiв. Внаслiдок збiльшення кiлькостi автотранспорту i розвитку
мережi автостоянок та АЗС, в мiських rрунтах зрiс BMicT нафтопролуктiв i
бенз(а)пiрена.

Найбiлъшу небезпеку для навколишнього природного середовища
становить забруднення rрунтiв важкими мет€шIами, засолення, ущiльнення.

У cTpyкTypi MicTa значнi площi займають Грунти з незадовiльними
властивостями (деградованi та iншi малородючi rрунти).

Розбудова схилових земель негативно позначилась на стiйкостi
агроландшафтiв i зумовила значне техногенне навантаження на екосферу.

З метою монiторингу за забрулненням Грунту MicTa вiдокремленим
пiдроздiлом <Запорiзький мiський вiддiл ,,Щержавноi установи <<Запорiзькпй
обласний лабораторний центр МОЗ УкраТни>, визначено 40 точок - на межi
санiтаРно-захисноi зони промислових пiдприемств, транспортних магiстралеЙ,
парках, скверах, територii житловоi забудови, в Tolvty числi i пiску на

цромадських пляжах. Лабораторнi дослiдження проводилися на caHiTapHo-
хiмiчнi (солi важких металiв) пок€вники.

,Щержавною службою УкраТни з питань реryляторноТ полiтики та розвитку
пiдприемництва було прийняте рiшення Jф 33 вiд 15.07.2014 <Про необхiднiсть
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усуненнЯ MiHicTePcTBoM охоронИ здоров'я Украiни порушень принципiв
державноi реryляторноi полiтики згiдно з вимогами Закону Украши <про
засадИ державнОi регулЯторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>
щодо визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Головного державного
санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 01 .о7.1999 Jt 29 <<Щержавнi caHiTapHi правила та
норми 2. KoMyH€L[bHa гiгiена. 2.7. tpyHT, очистка населених мiсць, поЪутовi та
промисловi вiдходи та визначення ix класу небезпеки для здоров'я населення))
ЩСанПiН 2.2.7.029,99>>, оскiльки if норми не вiдповiдають вимогам дiючого
законодавства та принципам державноi регуляторноi полiтики. Дiя цих
норматиВних докУментiВ призупинена З 16.09.2014 року.

таким чином, не можливо оцiнити якiсть фунту за результатами
лабораторних дослiджень.

Разом з,тим, з 2014 по 2018 piK, вкJIючно, дослiджено 705 проб {рунту:
2014 - |49,2015 _ 155, 20lб - 1з5, 2017 - 159,2018 - lO7.

Оцiнка результатiв лабоРаторниХ дослiджень провОдилася тiльки у 2014
роцi, зареестровано 2 вiдхилення, що скJI€шо 1,4 ОА.

поводження з вiдходами.
На сьогоднi у MicTi вiдходи розмiщуються на наступних полiгонах:

полiгон твердих побутових вiдходiв J\b 1 (далi _ тпВ J\гч1) (площа - 47,0707 га),
накопичУвач-випарюваЧ пАТ <<МотоР Ciч> (1,55 га), полiгон ПАТ <<Запорiзький
автомобiлебудiвНий завоД>> (2,5 га), полiгон промислових вiдходiв у б. Середня
(загаrrьна площа 22l га). На територii б. Середня розташованi дiлянки
наступниХ пiдприемстВ - користувачiв: пАТ <<ЗапорiжстаJIь) (3 дiлянки
загальною площею 112,8 Га), ПрАТ <<Запорiжкокс) (45,8 га), ПрАТ
<Щнiпроспецст€tль> (2 дiлянки загаJIьною площею 40,69 га), ДТ <5апорiзiкий
завоД феросплавiв> (15,5 га), тоВ <<Технопромекспорт) (б,0 га). Також, на
територiТ MicTa знаходиться вiдстiйник-шламонакопичувач б.Капустянка(площа 148,46га), який входить до комплексу позамайданчикового
шламовид€шеннrI ПАТ <<Запорiжст€ulь).

однiсю з основних особливостей iндустрiа_шъного комплексу м.запорiжжя
е масштабнiсть ресурсовикористання i енергетично-сировинноi' спецiалiзацii
економiКи регiоНУ щО сприяе значному утворенню i накопиченню вiдходiв
виробництва i споживання. I хоч певна частина вiдходiв у процесi виробництва
переробляеться i використовуеться в якостi вторинних pecypciB, переважна iх
кiлькiстъ нагромаджуеться на полiгонах та у шламонакопичувачах.

у результатi виконання промисловими пiдприемствами
природоохоронних заходiв на полiгонах промислових вiдходiв звiльнилась
частина територii вiд вiдходiв, зменшилась кiлькiстъ вiдходiв за рахунок i}
утилiзацiT або повернення у виробничий процес.

Однак, кiлькiсть вiдходiв виробництва, що розмiщуються на полiгонах,
залишасться значною. З метою вирiшення цiеi проблеми на пiдприемствах
продовжусться впровадження заходiв по зменшенню кiлькостi утворення i
розмiщення та збiльшенню кiлькостi повторного використання вiдходiв.^

власниками полiгонiв щокварт€tльно проводяться дослiдження
поверхневих, Грунтових пiдземних вод та rрунтiв.
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Промисловими пiдприемствами MicTa
здiйснювu}JIись за рахунок власних коштiв.

Щля улоскон€Lпення роботи у сферi поводження з ТПВ в MicTi шляхом
об'еднання Запорiзького комун€Lльного автотранспортного пiдприемства
082801 <Комунсантрансекологiя>> та нiмецькоi фiрми (REMONDIS> у 2008 роцi
було створено спiльне украiЪсько-нiмецьке пiдприемство <Ремондiс
Запорiжжп (нинi правонаступник - ТОВ (ВЕЛЬТУМ-Запорiжжо).

З метою приведення MicTa до н€lJIежного санiтарного стану
пiдприемством було придбано та встановлено на територii MicTa контейнери
для роздiльного збирання ТПВ та для остаточних вiдходiв. Також, у серпнi 2009
року на полiгонi ТПВ J\b 1 була введена в експлуатацiю лiнiя по сортуванню
ТПВ, для сортування вторинноI сировини з контейнерiв пiд ресурсоцiннi
матерiали. Потужнiсть лiнiТ складае 100 тис. тонн на piK.

На теперiшнiй час вивiз та розмiщення твердих побутових вiдходiв
здiйснюеться на единому дiючому полiгонi ТПВ J\Ъ1, який розташовано
поблизу селища Леваневського. Полiгон ТПВ Jtlb 1 експлуатуеться з 1952 року,

Станом на 01.0t.2019 на цолiгонi ТПВ J\Гs1 накопичено близько
|6276,7 тис. тонн вiдходiв. За даними ТОВ кВЕЛЬТУМ-Запорiжжя>> на полiгtlнi
ТПВ J\b1 за 2018 piK було розмiщено близько 2З0,08 тис. тонн вiдходiв.

Проблемою е вiдсутнiсть потужностей для безпечного розмiщення ТПВ у
правобережнiй частинi MicTa. Полiгон ТПВ Jф2, який обслуговував
правобережну частину MicTa, бу" закритий у лютому 2007 року, оскiльки
вичерпав своi можливостi.

Щля будiвництва полiгону ТIIВ Ns 3 на територiТ СонячноТ сiльськоi ради
Запорiзького району ЗапорiзькоТ областi вiдведено земельну дiлянку площею
27 га та отримано,Щержавний акт на право постiйного користування земельною
дiлянкою. Роботи по булiвництву полiгону ТПВ JФ3 тривають.

У 2019 роцi у м. Запорiжжi з метою впровадження системи поводження з
вiдходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягiв захоронення вiдходiв,
впровадження роздiльного збирання вiдходiв, безпечне поводження з
вiдходами, в т.ч. небезпечними вiдходами у складi побутових вiдходiв,
максимЕtльно можливе використання вторинноТ сировини в складi вiдходiв,
створення системи прибирання територii населеного пункту, яка
попереджуватиме негативний вплив на довкiлля та зменшення небезпеки
негативного впливу на здоров'я населення, розроблено та затверджено

рiшенням виконавчого KoMiTeTy ЗапорiзькоI MicbKoi ради вtд24.09,20t9 J\b 431
Схему санiтарного очищешrя MicTa.

.ý
КЛIМАТИЧНА ЬРАКТЕРИСТИКА М.ЗАПОРIЖЖЯ

MicTo Запорiжжя розташоване в пiвнiчнiй частинi ЗапорiзькоТ областi, в
степовiй зонi на пiвднi Украiни, клiмат - степовий атлантико-континентzulьний.
Рiка,Щнiпро роздiляе MicTo на двi частини: правобережну i лiвобережну.

Характер атиосферноТ циркуляцiТ визнача€ться частою змiною циюlонiв та
антицикJIонiв. Ldиклони прlD(одять протягом року iз заходу, пiвнiчного та пiвденного
заходу та з пiвдня. Вони приносять з собою морсъкi повiтрянi маси з Атлантики i

природоохороннi заходи
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АРКгики. ВторгненшI арктиtIних повiтряних мас обумовлпоють рiзкi похолоданшI.
МОрозна Поюда взимку е наслiдком вIIJIиву Сибiрського €lнтицикJIону, а засухи в
лiтнiй перiод виник€lють пiд дiею Азорського антицикJIоIIу.

зима починасться наприкiнцi листопада - на початку грудня. Вона
пОмiрно-Холодна, малоснiжна, переважас нестiйка погода з чисельними
вiдлигами, пiсля яких вiдбуваються рiзкi похолодання. Весна зазвичай наступае
В першiЙ Декадi березня. Характерною особливiстю весни е iнтенсивне
нар()O,r,ання,геIlла, завдяки цьому веснян1 процеси розвиваються швидко l весна
зазвичаЙ бувае короткою. Лiто переважно спекотне та сухе. В oKpeMi перiоди

завдяки цьому веснянi процесинаростання тепла,

перемiщення холоднiших повiтряних мас супроводжуеться активною
ГРОЗОВОЮ дiяльнiстю, виникають небезпечнi метеорологiчнi явища: сильнi
ЗЛИВИ, ШКВ€uIи, Град.. OciHb зазвичаЙ наступае у третiЙ декадi вересня. flля oceHi
ХаракТерне повернення тепла на заг€шьному фонi зниження температури та
початок заморозкiв.

Середньорiчна температура повiтря +9,4"С. Середня температура повiтря
найтеплiшого мiсяця (липня) +22,0О, а найбiльш холодного (сiчня) 4,2О
МОРОЗУ. АбсолютниЙ максимум температури повiтря був зареестрований 11
серпня 2010 року коли повiтря прогрiлося до *40,0О. Абсолютний MiHiMyM -
31,8О морозу зареестрований 10 сiчня 1940 року.

Тривалiстъ безморозного перiоду в середньому 200 днiв. Першi морози
бУвають у другiй половинi жовтня. Закiнчуються морози наприкiнцi квiтня.

Середньорiчна швидкiсть BiTpy 3 м/с. Переважають вiтри пiвн,iчного
напрямку. Максим€lльна швидкiсть BiTpy в 1969 роцi досягала 40 м/с.
Рiчна кiлькiсть опадiв в середньому 510мм. Випадiння опадiв взагалi
вiдРiзняеться нерiвномiрнiстю i значними коливаннями ix кiлькостi, що
приводить до нерiвномiрного зволоження в рiзнi роки. Протягом року опади
ТеЖ ВИПаДаЮТЬ HepiBHoMipHo, за рахунок сильних злив бiльше ix у теплий
ПеРiОд РОкУ. Середньорiчна вiдносна вологiсть повiтря становить 7ЗYо,

Змiна клiматичних умов м. Запорiжжя у сучасний клiматичний
перiод (1989-2018рр.)
Темпераryрний режим

Термiчний режим характеризу€ться рядом пок€вникiв, якi вiдображають
Клiматичнi особливостi мiсцевостi: середнi ,га екстремальнi значення
ТеМПеРаТУРи повiтря, дати переходу середньоТ добовоi температури через певнi
PiBHi (наприклад, через 0, 5, 10, 15'С), тривалiсть перiодiв з температурою
повiтря вище або нижче заданого рiвня.

АНалiз Даних метеорологiчних спостережень у м. Запорiжжя дозволlв
ВИЯВИТИ xapaкTepHi риси термiчного режиму в сучасниЙ клiматичний перiод
(l989-2018pp.), а також його особливостi вiдносно базового клiматичного
перiоду ( l 96 1 - 1 990рр).

Проведений аналiз величини середньоi за piK температури повiтря у м.
Запорiжжя за 30-ти рiчний перiод (1989-2018рр.) та it вiдхилення вiд
КлiматичноТ норми показав, що 11 значення протягом вк€ваного перiоду
збiльшуються.
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!iаграма вiдхиленъ середньорiчнот температури вiд норми наочно
покЕlзуе, що почИнаючИ з 1999 рокУ за виклЮченням лише одного bony (200Зр)
Bci вiдхилення середньорiчних температур позитивнi.

найтеплiшим виявився 2оо7 pi*, починаючи з якого перевищення\
середньОi за piK темпераТури повiтря, за викJIюченням 2о1:. РокУ, склад€rли
переважно понад 1,5 ОС 

.

разом з пiдвищенням середньорiчноi температури повiтря вiдмiчаеться
такоЖ i зростаннЯ максим€tльноi температури. до 

- 
iqgВ року максимаJIьна

температура лише в oкpeMi роки перевищувЕUIа вiдмiтку +35оС, а пiсля 199s
рокУ - це вже ст€tло звичайним явищем. Виключення склаJIи лише два роки
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Абсолютний максимуМ температури повiтря У м. Запорiжжя бу"
заресстрОваниЙ У серпнi 2010 року. ЦеЙ мiсяць вiдзначився надзвичайно
тривuLлоЮ спекотнОю та сухоЮ погодоЮ. СередНя мiсячНа температура повiтря
перевищила норМу на 5,с i становила +26"С. Впродовж 24 дiб максим€UIьна
темпераТура повiтря В м. ЗапоРiжжЯ перевиЩувала вiдмiтку +30ос. CiM днiвпоспiль були перевищенi добовi абсолютнi значення максимальноi
температури. В найспекотнiший день 11 серпня максим€lльна температура
повiтря досягла +40,с. Таким чином було встановлено два нових
температурних рекорди - це абсолютний максимум мiсяця та абсолютний
максимум лiта.

на фонi тенденцii до пiдвищення температури повiтря значно
збiльшиЛася кiлькiстЬ спекотних днiв, коли температура повiтря в полуденнi
години досягала та перевищувzLла +30ОС.

Edi,rrbкigTb д*лi.э :* s*а l*ýн}Iir.цъýФrФ T*BflTap ат}: р*к}
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Тривалiсть лiта та зими

_ Лiтнiй перiод розпочинаеться з переходом середньодобовот температури
повiтрЯ череЗ +l5 "С у бiК пiдвищення i закiнчуетъся з переходом цiеi ж
вiдмiтки у бiк зниження.

Зимовий перiоД розпочиНаеться з перехоДом середньодобовоI температури
повiтря через 0оС у бiк зниження i закiнчуеться з переходом цiеi ж 

"lдмiтки убiк пiдвищення.
За ocTaHHi 20 poKiB у порiвняннi з базовим перiодом 1961р-1990р

тривалiсть лiта збiльшилась в середньому на 5 днiв, а тривалiстi ,rr"
скоротилась в середньому на 14 днiв.

Тр пв алiеТ ь .IIiT Hbfi г0 uер iOл' {Hi.ltbнicT Ь Днiв }
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ТpllB ltлi*тl,'tttпttвогФrо а*рiвл.. (кiuьнiсть диiв}

d Р r"Ф 
"d 

-d 
"S- 

rоф +О* фS -S фф 
"d 

rS

,Srdr*'rd,d

.,,Р-dФ,"-S'Srd -ф-

% фtllа1 Wý,lJ кiлькiстъ Н норr,ла



2з

режим зволоження
Значну роль у формуваннi погоди i клiмату вiдiграс атмосферна волога та

Ti вологообiг. Вона впливае на Bci складовi клiматичноI системи, формуючи ixHi
головнi риси та особливостi у рiзних регiонах.

Важливою характеристикою зволоження е опади, якi являються головним
джерелом поновлення водних запасiв i вологи в Грунтi.

На вiдмiну вiд температури повiтря, рiчна кiлькiсть опадiв в м.ЗапорiжЖя
за ocTaHHi тридцять poKiB (1989-2018рр) у порiвняннi з нормою суттево не
змiнилась.

fiiлькiсть trпадiв *а ;liK
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Але при цьому, проведенi дослiдження пок€вЕlли, що помiтно зросла
кiлькiсть днiв з екстрем€rльними опадами: сильними та дуже сильними дощаМи,
зросла також середнrI та максим€uIьна кiлькiсть опадiв пiд час сильного дощу.

Зокрема на збiльшення повторюваностi значних опадiв у теплий перiод

року суттсво вплинула змiна атмосферноi циркуляцiТ у напрямку зростання
меридiональностi процесiв, що привела до змiни районiв формування цикJIонiв,
траекторiй ix перемiщення та iнтенсивностi. Як наслiдок, в Запорiзькiй областi
та м. Запорiжжя збiльшилась кiлькiсть днiв з грозою та зливою, зросла кiлькiсть
випадкiв з небезпечними шквалами.

Однак, як правило опадiв бувае недостатньо для повноцiнного
зволоження rрунту. Останнiми роками почастiшали випадки, коли за кiлька
годин випадае половина, або HaBiTb мiсячна норма опадiв i бiльше, а поrtм
наступае тривалий перiод коли опади вiдсутнi.

Пiдвищений температурний режим в теплу пору, довготривалi бездощовi
перiоди майже кожного року призводять до виникнення посух, якi досягiють
критерiiв стихiйних гiдрометеорологiчних явищ, i сприяють виникненню Та

поширенню пожеж в екосистемах.
За даними багаторiчних гiдрометеорологiчних спостережень
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повторюванiсть на територii регiону атмосферних посух у весняно-лiтнiй
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перiод, якi часто поеднуються iз фунтовими, мас ймовiрнiсть 90%. Грунтова та
повiтряна засухи сприяють порушенню водного ба_пансу росJIин, викJIикають ix
пошкодження або загибель вiд зневоднювання. Пошкодження декоративних
листяних та хвойних дерев та чагарникiв внаслiдок засухи призводить до
зниження естетичних характеристик паркiв, cKBepiB та вулиць.

Найбiльш частим супутником посух е суховii (днi з температурою вище
+25ОС, вiдносною вологiстю повiтря менше ЗQ О/о та швидкiстю BiTpy бiльше 5

м/с). За ocTaHHi тридцять poKiB спостерiгаеться значне збiльшення кiлькостi
таких явищ.
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Орiснтовний прогноз змiн клiматичних умов до середини ХХ[ ст.
За висновками УкраТнського гiдрометеорологiчного iнституту (УкрГМI) у

Запорiзькiй областi, у тому числi i у,. Запорiжжя:
о Середня за piK температура у 2020-2050 роках буд. продовжувати

зростати.
о Практично не викликае cyMHiBiB збiльшення трива-гrостi лiта та

максимarльноl тривztлостl спекотного перlоду.
. До середини XXI ст. кiлькiсть опадiв за piK збiльшиться на 7Yо. Дуже

ймовiрно, що цей picT буде зумовлений переважно збiльшенням опадiв взимку.
Протягом iнших сезонiв кiлькiсть опадiв також зросте, але цi змiни булуть
несуттевими. \

о Суттеве збiльшення кiлькостi та iнтенсивностi опадiв взимку, що
супроводжуватиметься значним ростом мiнiмальноТ температури повiтря може
привести до збiльшення числа днiв з дощем i зменшення числа днiв зi снiгом,
збiльшення повторюваностi зливового та мокрого снiгу, н€шипання мокрого
cHiry, ожеледi

. Збiльшення максимальноi температури повiтря влiтку зумовить
зростання посушливостi: практично не викликае cyMHiBiB збiльшення кiлькостi
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днiв з атмосферною посухою, коли максим€шьна температура повiтря
перевищуе25"С, а вiдносна вологiсть менше 50%.

таким чином, вплив погодних умов на рiзнi сектори життедiяльностi
людини, ii водозабезпеченшI та водоспоживання, стан навколишнього
середовища до середини xxl столiття посилюватиметься, що вже зараз вимагае
розробки заходiв по адаптацiI i пом'якшення негативних наслiдкiв.

ОЦIНКА ВРАЗЛИВОСТI MICTA ЗАПОРIЖЖЯ ДО ПРОЯВIВ
ЗМIНИ КЛIМАТУ

.що основних потенцiйних негативних наслiдкiв змiни
проявитися у MicTax належать:

l. Тепловий стрес
2. Пiдтоплення

клiмату, що можуть

3, Зменшення площ та порушення видового складу мiських зелених зон
4. Стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища
5. Зменшення кiлькостi та погiршення якостi питнот води
6. Зростання кiлъКостi iнфекцiйних захворювань та алергiчних проявiв
7, ПоруШеннЯ нормЕLпьНого функцiонуuu""" енергетичних систем MicTa.
робочою групою з розробки Гfuану дiй . uдurrruцii до наслiдкiв змiни

клiматУ MicTa Запорiжжя, створеноЮ розпоряДженняМ мiського голови вiд
26,09,2019 J\b 275Р ПРОВеДеНО експертну оцiнку вр€вливостi MicTa Запорiжжя доклiматичних змiн.

Оцiнка

в процесi проведення оцiнки вразливостi було встановлено, щом,Запорiжжя е найбiльш вр€lзливим до теплового стресу (Див. таблицю). Також
можна вiдзначити суттеву вразливiсть мiських зелених зон, вразливiсть MicTa до
ЗРОСТаННЯ КiЛЬКОСТi iНфеКЦiйНИХ Захворювань та алергiйн"* .rpo""iB, а ,unoi
вразливiстъ енергетичних систем MicTa.

Вразливiсть MicTa до теплового стресу
Причиною високоi вразливостi MicTa до теПлового стресу с те, що для

MicTa характеРне спекОтне посУшливе лiто. За iнформацiеБ фахiвцiв на фонiтенденцii до пiдвищеннrl температури повiтря значно збiльшилась кiлькiсть

ивостl MlcTa Запорtжж.я до пDоявlв Змlни кпll\л
I. Група

iндикаторiв
дtя оцiнки
вразливостi

до теIIлового
стресу

IL Група
iндикаторiв
для оцiнки
вразливостi

MicTa до
пiдтогшення

III. Група
iндикаторiв
дtя оцiнки
вразливостi

мiських
зелених зон

IV. Група
iндикаторiв
для оцiнки
вразливостi

до стихiйних
гiдрометеоро-

логiчних
явищ

V. Група
iндикаторiв
д.ttя оцiнки
вразливостi

до
погiршенrrя

якостi та
зменшеншI
кiлькостi

питноТ води

VL Група
iндикаторiв
для оцiнки
вразлIвостi

до зростанrUI
кiлькостi

iнфекцiйних
захворювань
та алергiйних

проявiв

VII. Група
iндикаторiв
дtя оцiнки
вразлlшостi

ецергети!Iних
систем trяiста

\4,55 7,2з 13,б8 7,97 5,74 12,84 10,19
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спекотних днiв, коли температура повiтря в полуденнi години досягае Та

перевищуе +300С.
Пiдвищення температурного режиму, довготривалi бездощовi перiоди

майже кожного року призводятъ до виникнення посух, якi досягають критерiiЪ
стихiйних гiдрометеорологiчних явищ.

Запорiжжя - четвертий за величиною iндустрiальний центр Украiни з

розвиненим машинобудуванням, чорною та кольоровою мет€tлургiею, хiмiчнОЮ
та будiвельною промисловiстю.

Розвинута промисловiсть MicTa с джерелом додаткового тепла, ЩО

надходить у MicbKy атмосферу, посилюючи ризик виникнення теплового сТреСУ.

.Щодатковим фактором, що обумовлюс вразливiсть ЗапорiЖ>;tя ДО

теплового стресу с постiйне збiльшення по MicTy площ штучних поверхонЬ
(асфальтне покриття, бетон, тротуарна плитка тощо), якi швидко нагрiваютЬся
та довго зберiгають тепло над природними (температура повiтря над газоном На

40С нижче нiж над асфальтним покриттям тротуару).
KpiM того, вразливiстъ MicTa до ризику виникнення теплового стресу

посилюеться наступними чинниками:
недостатня кiлькiсть зелених насаджень в MicTi, в тому числi

посухостiйких, з iнтенсивним ростом, здатних стримувати пил, BiTep;

тенденцiя до скорочення площ iснуючих зелених зон через забУлОвУ

територiй (температура повiтря всерединi зеленого масиву, в середньому, на 2,
30С нижча, нiж у серединi мiського кварталу);

щiльна забудова;
недостатня кiлькiсть зон зi сприJIтливими умовами для вiдпочинку

населення пiд час спеки (зеленi зони, зони вiдпочинку на водоймах, тощо).
За даними метеорологiчних спостережень у м.Запорiжжя середня за piK

температура буде продовжувати зростати. Практично не викликае cyMHiBiB
збiльшеншI тривulлостi лiта та максимальноi триваJIостi спекотного перiодУ.

Збiльшення максимальноi температури повiтря влiтку зумовить зростання
посушливостi, збiльшення кiлькостi днiв з атмосферною посухою, коли
максимЕLльна температура повiтря перевищуе +250С, а вiдносна вологiстъ
менше 50%.

Серел негативних наслiдкiв теплового стресу в MicTi можна виДiлити
наступнi:

погiршення загаJIьного самопочуття жителiв MicTa, особливо вр€lзливих
категорiй населеннrI (дiтей, людей похилого BiKy, людей, що страждають на
серцево-судиннi захворювання та органiв дихання);

погiршення умов працi людини; \
погiршення стану зелених насаджень;
irогiршення стану дорожнього покриття та iнших поверхонь, вр€вливих ДО

перегрiвання;
негативний вплив пiдвищених температур на стан та функцiонування

автотранспорту, обладнання, механiзмiв, технiки.
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Вразливiсть мiських зелених зон.
Вразливими до наслiдкiв змiн клiмату с зеленi зони.
За даними департаменту з управлiння житлово-комун€Lльним

господарством MicbKoi ради (2015 piK) на одного мешканця MicTa прихоДИТЬСЯ

2 1,2кв.м. зелених насаджень загапьного користування.
Таке значеннrI норм озеленення в MicTi обумовлюетъся знаЧниМИ

площами зелених насаджень о.Хортиця та прилеглих ocTpoBiB, якi вiдносяться

показник норм озеленення становить
до територii Запорiжжя.

fuя житлових районiв
8,4 кв.м./особу.

Бiльшiсть паркiв i cKBepiB MicTa потребують визначення Меж Та

встановлення ik в HaTypi.
Маючи затвердженi межi паркiв i cKBepiB, можна чiтко, згiдно iз

законодавством, регулювати розмiщення в них об'ектiв рекреацii, но

зменшуючи площi зелених насаджень. Це також дозволить прQвесТи

iнвентаризацiю зелених насаджень, визначити ik стан i в подztлЬшОМУ

розробити заходи по ik вiдновленню, планувати заходи щодо розвитку Та

реконструкцiТ паркiв та cKBepiB з урахуванням балансу територiй.
Вiдповiдно до внесених змiн до Генерального плану розрахунок

нормативноi забезпеченостi зеленими насадженнями загального користування
виконаний у вiдповiдностi до ДБН З60 92** п.5.4. ГIлоща озеленених
територiй, з урахуванням зелених насадженъ житлових районiв, прийма€ТЬСя З

розрахунку 21,85м' на 1 людину. Потреба у зелених насадженнях заг.Lльного

користування на етап 15-20 poKiB становитиме 1670,0га, необхiдне додаТкОВе

розмiщення 1053,0 га насаджень.
MicTo Запорiжжя - один з найбiльших промислових центрiв краТни. В

атмосферу урбанiзованоi територiТ надходять забрулнюючi речовини.

Характерна особливiстъ клiматичних умов MicTa - дефiцит вологи, як
атмосферноi, так i грунтовоТ, несприrlтливi атмосфернi явища (пиловi бУРi,

iHBepcii). Територiя MicTa вiдноситься до регiонiв з пiдвищеним природним
потенцiалом забруднення повiтря та несприятливими умовами розсiювання
викидiв в атмосферу.

Стан навколишнього середовища в MicTi помiтно впливае на стан зелених
насаджень.

Самостiйна чи спiльна дiя численних негативних факторiв: забрудненчя
повiтряного середовища пилом i газами, дефiцит атмосферноТ i rрунтовОI

вологи, обмежений обсяг живлення рослин та винос без поповнення поживНиХ

речовин, недостатня аерацiя фунту внаслiдок зниження його фiЗиЧНИХ
властивостей, погiршення умов дiяльностi фунтових мiкроорганiзмiВ,
поширення збудникiв хвороб i ентомошкiдникiв призводить до наДзвичайнО

складних умов зростаннrI зелених насаджень.

В ocTaHHi роки рiзко зросла
одним з джерел постiйного
аерозалежних i твердих часточок.

кiлькiсть автомобiльного трансrrорту, який е

надходження в атмосферу газоподiбних,



Пiд впливом зазначених факторiв у деревних рослин порушуються

фенологiчнi ритми росту i розвитку, знижуеться довговiчнiсть. Велика частиНа

дерев вiдмирае задовго до настання природного BiKy cTapocTi. KpiM того, MicbKe

середовище визначас особливостi поширення i розвитку iнфекцiйних хвороб

дерев i чагарникiв, видовий склад патогенноi мiкрофлори i формування вогниЩ
в урбоекосистеми.

А вiдсутнiстьА вlдсутнlсть у повному оОс,
обробка проти шкiдникiв та хвороб,

обсязi

серед мiських зелених насаджень.

Що основних факторiв, що негативно впливають на стан зелених
насаджень в MicTi Запорiжжя, напежать:

забрулнення повiтряного середовища;
негативний вплив наслiдкiв клiматичних змiн;
вiдсутнiсть iнвентаризацii та паспортизацiI зелених насаджень ;

вiдсутнiсть в tIовному обсязi агротехнiчних заходiв по догляДУ За

зеленими насадженнями;
недостатньо високий piBeHb вiдповiд€tлъностi балансоутримувача за стан

зелених насаджень, неможливiсть встановити балансоутримувача Зелених

насаджень на окремих дiлянках.
Зменшення площ зелених зон та погiршення стану мiських зелених

насаджень призводить до наступних негативних наслiдкiв:
вiдсутнiсть затiненнrl вулиць, що пiд час спеки призводить до посиленНя

теплового стресу, i як наслiдок, до погiршення загЕuIьного самопочуття люДини.

Листя дерев i чагарникiв володiс високим альбедо, тому в спеку захищае стiни
булiвель вiд перегрiву i помiтно зменшуе ik теплове випромiнювання
(приблизно на 50-70%). В результатi випаровування рослини збiльшують
вiдносну вологiсть повiтря, що покрац{уе тепловiдчуття людини;

погiршення якостi атмосферного повiтря, оскiльки дерева виконують
пило iзоляцiйну, гzlзозахисну функцii та збагачують атмосферне повiтРЯ
киснем. Iснуючi зеленi насадження очищають MicbKe повiтря вiд пилу i газiв,
Забруднений повiтряний потiк, що зустрiчае на своему шляху зеленi
насадження, уповiльнюе швидкiсть, внаслiдок чого пiд впливом сили тяжiння
60-70% пилу, що мiститься в повiтрi, осiдае на деревах, чагарниках та на
трав'яний покрив. Пiд час дощу накопичений пил змивасться на землю.

Пiд зеленими насадженнями внаслiдок рiзницi температур, виникають
складнi потоки повiтря, якi також сприяють осiданню пилу.

Зеленi насадження значно зменшують шкiдливу концентрацiю газiв, що
мiстяться у MicbKoMy повiтря. Зеленi насадження MicTa, розташованi на шляку
потому забрулнюючого повiтря, як правило, розсiюють негативЦий
концеirтрований потiк у рiзних напрямках. Таким чином, шкiдливi ВиКИДИ

розчиняються чистим повiтрям i ix концентрацiя зменшуеться;
збiльшення площ деградованих црунтiв (ерозiя, зсуви, пiдтоплення Та

iнше), що може призвести до пошкодження та руйнування будiвель, СПОРУД,

дорiг.

28

агротехнiчних заходiв, в тому числi
призводить до масового ix поширення
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Зеленi насадження е найефективнiшим засобом захисту rрУнТУ ВiД еРОЗiТ

та надмiрного нагрiвання сонячним промiнням. Великi дерева з потужною
кореневою системою i трав'яна рослиннiстъ, KopeHi яких утворюють складне

сплетiння закрiплюють rрунт, сприJIючи затриманню вологи, полiпшуючи
аерацiю, захищаючи вiд водноi та вiтровоI ерозii;

порушеннЯ мiськиХ екосистем, зменшеннЯ ареалiв мешкання ссавцiв,

птахiв, земноводних, плазунiв та безхребетних тварин.

вразливiсть MicTa до погiршення якостi та зменшення кiлькостi
питноТ води

Комунальне пiдприемство <<Водокан€ш>) забезпечус питноЮ водоЮ

населеннrI м. Запорiжжя, Запорiзького, Вiльнянського та Новомиколаiвського

районiв Запорiзькоi областi та близько 9 тисяч пiдприемств i оргаНiЗаЦiЙ

(у тому числi споживачам, якi с суб'ектами господарювання у сферi

централiзованого водопостачаЕня та водовiдведення), а також вiДвОДИТЬ Та

очищуе побутовi та частково виробничi скиди промислових пiдприсмств MicTa.

Питна вода проходить очищення на ,Щнiпровських очисних сПорУДаХ:

ШС-1 та ЩВС-2.
Водопровiднi мережi й водогони маютъ дiаметр вiд 25 мм до 1400 ММ.

Зага-шъна протяжнiсть розподiльчоТ мережi станом на 01.11.2019р. скJIадае

2 З26,7 км, у тому числi зношених i аварiйних
замiни близько 600 км.

На водопровiднiй мережi перебувають

розподiльчiй водопровiднiй мережi та б насосних
встановлено 3307 пожежних гiдрантiв.

1 316,8 км. Потребуютъ

24 насосних станцiТ на
станцiй на ЩВС-1 та .ЩВС-2,

води.
Система MicbKoT каналiзацiТ

споруд, до складу якого входять
являе собою комплекс складних iнженерних
46 каналiзацiйних насосних станцiй та двi

На цих трубопроводах кожний piK трапляеться близько 4500 вИТОКiВ

станцii повного бiологiчного очищення води, що обробляють щОДОбОвО ДО

150 тис. м3 cToKiB на ЩОС-1 та ЦОС-2, а також каналiзацiйнi колектори та

загрозу аварiйного
на шляху До

мережi протяжнiстю 978,5 км, з яких 636,0 км знаходяться у зношеному та

аварiйному cTaHi.
Багато каналiзацiйних колекторiв були виконанi iз залiзобетонних тРУб t

на теперiшнiй час верхи труб iз-за газовоi корозii починають рУйНУВатИСЯ, i
залiзобетонних ц]убвиконанi iз

потребують замiни.
Технiчний стан водопровiдних мереж MicTa створюс

припинення водопостачання, спричиняе втрати води
водоспоживача.

KpiM цього, прогнозУються збережеНня та подallrьше посилення тенденц11

до пiдвищення температурного режиму.
внаслiдок змiнюеться гiдрологiчний, гiдрохiмiчний та гiдробiологiчний

режими поверхневих вод басейну р.щнiпро. Ще призводить до корегування

технопогiчного процесу у схемах очищення питноТ води. KpiM iншого,, це

пов'язано з бiльш paHHiM, у зв'язку зi збiльшенням теплого перiоду, i
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бурхливим
под€lльшим

фактором,

ростей, значним ix накопиченням та
званого кцвiтiння води>. Ще одним
:HrI якостi Щнiпровськоi води та

збiльшенням кiлъкостi синьо-зелених водоростей, е збiльшення BMicTy фОСфаТ-
HiTpaT вмисних сполук у водi (побутовi стоки, сiльсъке господарство).

KpiM того, скиди стiчних вод пiдприсмств MicTa пiдвищують риЗИК
погiршеНня якосТi поверхневих вод - HaBiTb за умови нЕLIIежного очищення

води досить складно гарантувати вiдсутнiстъ негативного впливу, який
наприкJIад, може вiдбутися внаслiдок аварiйного скиду. Щей чинник найбiЛЬШе

uiдвищуе вразливiсть MicTa Запорiжжя, де забезпечусться водопостачання в

використанням поверхневих вод басейну р.Щнiпро.
.Що негативних наспiдкiв погiршення якостi та зменшення кiльКОСТi

питноi води в MicTi наJIежать:

розtIовсюдження iнфекцiйних захворювань, що передаються через воду;

збiльшеннrl витрат населення на забезпечення питною водою на-пежнОТ

якостi (закупiвля бутильованоТ води, встановлення додаткового обладнання ДЛЯ

очищення води);
збiльшення BapTooTi забезпечення населення питною воДоЮ ЧеРеЗ

необхiднiсть додаткових заходiв по очищенню води;
погiршення умов рекреацiйного використання водних pecypciB MicTa

внаслiдок <цвiтiння води)>.

Вразливiсть енергетичних систем MicTa
Електропостачання м.Запорiжжя здiйснюеться як вiд розташованоТ У MicTi

гiдроелектростанцiТ (ДIIПРОГЕС) (встановлена потужнiсть 1,5млн кВт), так i
вiд зовнiшнiх джерел енергiТ, зв'язок iз якими здiйснюсться По ЛiНiЯХ

електропередачi напругою 330 кВ. ,Що основних зовнiшнiх зв'язкiв налеЖаТЬ:

JIЕП-330 кВ, <<Запорiзька ТЕС) - ПС <<Запорiзька-330>;

ЛЕП-330 кВ, ПС <ДД-Запорiжжя-750>;
JIЕП-330 кВ, ПС (ДД) - ПС <Молочанська>;
ЛЕП-330 кВ, ПС (ПБ>-(КРЕС-2) через ПС <НiкопоJIьськD).
Пiдстанцiя <<Запорiжжя-750> по лiнiях 750 кВ зв'язана iз ЗапорiзькоЮ

ДЕС, пiдстанцiями <,Щонбаська-750> та <Щнiпровська-750), а по лiнii 3З0 КВ -
iз Курахiвською ТЕС.

На територii MicTa розташованi три пiдстанцii напругою 330 кВ
<<Запорiзька-330/150 кВ (4х250 МВА), кЩЩ>-3З0l150B5 кВ (4х250 МВА) Та

кПБ>-330/150кВ (2х400 IvrВА). Розподiл електроенергii мiж споживачамн MioTa

виконуються через пiдстанцii з напругою 150 кВ та 35 кВ. На пiДСТаНЦiЯХ

установлено по 2, анадеяких по 3 трансформатори, потужнiсть яких вiДпОвiДае

наванfаженнrlм споживачiв.

розвитком синьо-зелених водо
вlдмиранням - процесом так
який впливае на погiршен
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,Щанi про навантаження споживачiв електричноi енергii привеДенО В

таблицi.
вантаження споживачlвисднане ел ичне на

Jф споживачi Присднане навантаження, МВт
1 Комунальнi пiдприемства 103

1.1 ЗКПМЕ <Запорiжелектротранс) 26

1.2. КП <Запорiжмiськсвiтло> 7,5

1.3. Концерн <MicbKi тепловi мережi> 26,5

I.4. КП <Водоканаlt) 4з

2. населення 100

J. Заклади бюджетноТ сфери 9

4. Промисловi пiдприсмства 585

5. Iнше Iз7
6. Взагалi по м.Запорiжжя 1037

У перiод з 2013 по 2017 рр. основним споживачем електричноi енергii у
MicTi була промисловiсть, iI частка в заг€ulьнiй cTpyKTypi попиту скjIад€uIа В

середньому бiльш е 7 0Yо.

За 2О1З-2017 рр. обсяги споживання електричноi енергii MicToM

скоротилися на |4,9Уо внаслiдок зменшення споживання промисЛовiстю бiЛЬШ

нiж на |9,to^ у 2017 роцi в порiвняннi з 20IЗ роком.
При цьому зниження обсягiв споживання електричноi енергii ТаКОЖ

вiдбувалося в таких категорiях споживачiв: сiльгоспспоживачi * |8,6ОА,

пiдприемства житлово-комун€шъного господарства (Концерн <MicbKi теплОвi

мережi>>, КП кВодокан€uI>), ЗКIIМЕ <<Запорiжелектротранс>) |6,3О^,

пiдприемства та органiзацii державного бюджету - ||,5Уо, зыriзниця (УГШ) -
9,0Уо, населенн я - 0,ЗО/о, iншi споживачi - 2,7 Yо.

Зростання споживаннrI електричноi енергii з 20l3 по 201-7 рОКИ
спостерiг€tлося у пiдприсмств та органiзацiй мiсцевих бюджетiв (обласний та
мiський), що скJI€uIо t0,8Ой.

Вплив клiматичних змiн на енергетичну систему MicTa може проявляТЬСЯ

у двох основних напрямках. Зростання температури повiтря та повторюваl:ОСТi

хвиль тепла призводять до зростання електроспоживаннrI на кондицiонування
повiтря примiщень та навантаження на енергосистему в лiтнiй перiод.

KpiM того сильний BiTep, сильнi снiгопади, ожеледь, поморозьь та деякi
ивlв лlнlиiншi стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища можуть призвести до обр

електропередач та порушення нормutльного енергопостачання MicTa.

в геологiчн,, ?!fiх?Ъ""Нr"#'.'i#i#i"11-rо^u беруть участь
четвертиннi i неогеновi вiдкладення (суглинки, супiски, пiски, глИНа), ЩО

залягають на нерiвнiй поверхнi докембрiйських гранiтiв. }

Водоупор приурочений до глин i монолiтних гранiтiв. Близьке з€rляГанНЯ

водоупора (до 10 м) сприяе швидкому пiдйому rрунтових вод в окремих

п



районах MicTa.

з2

упорядкованими багатоповерховими будинкамиЖитлова забудова iз
обладнаНа iнженерними комунiкацiями. Територii одноповерховоi забудови в

основному розташованi на берегах рiчок, заплавних понижень. Багато з цих
будiвель пiдтоцленi rрунтовими водами.

в цiлому на територii MicTa Запорiжжя пiдтопленi 22 дtllянки загалыIою

площею 1200 га.
Основними причинами пiдтоплення MicTa е:

тальвеги балок мiсцями розоранi, засмiченi, забудованi приватною

забудовою, Що перешкоджае вiдтоку поверхневих i rрунтових вод;- 
побуЛованi автомагiСтралi та iншi дороги перешкоджають вiдтоку

поверхневих вод;
пiд'iзди до булинкiв приватнот забудови, як правило, виконанi без

водопропускних споруД, що призводить до утвореннJI замкнутих майданчикiв

без стоку поверхневих вод;
в районi приватноi забудови часто вiдсутня зливова i господарGько-

побутова кана-пiзацiя, що призводить до поповнення rрунтових вод

поверхневими водами та скидами;
витiк води з давно побудованих водопровiдних мереж.

за ocTaHHi тридцять poKiB у порiвняннi з нормою суттево не змiнилася.
проведенi дослiдження показ€lли, Що помiтно зросла кiлъкiсть днlв з

екстремалъними опадами: сильними та дуже сильними дощами, зросла також

середня та максим€шьна кiлъкiсть опадiв пiд час сильного дощу.
значне збiльшення кiлькостi опадiв за один дощ (за декiлька годин може

випасти мiсячна норма опадiв i HaBiTb бiлъше) призводить до того, що зливова

каналiзацiйна система не справляеться з такою кiлькiстю дощовот води i
вiдбуваеться пiдтоплення територiй MicTa.

СереД негативних наслiдкiв пiдтоплення в MicTi можна видiлити наступнi:

руйнування дорожнього покриття, TpoTyaplB;

знищення та пошкодження зелених насаджень;
виникнення ризику просiдання фунТУ, Що може спричинити руйнування

споруд та житлових будинкiв;
завдання матерiальних збиткiв населенню;

ускладненнЯ умоВ експлуатацii автотранспорту, створення аварiйних

ситуацiй на дорогах;
порушення режиму роботи громадського транспорту;
порушення режиму роботи установ та закладiв.

вfазливiсть MicTa до зростання кiлькостi iнфекцiйних захворювань
та алергiчних проявiв

Кiлькiсть випадкiв загЕLльноi захворюваностi та пок€вники хвороб, з 2010

по 2018 роки по м. Запорiжжя знаходяться майже на piBHi, €lле покtвники

захворюваностi по деяким класам хвороб мають тенденцiю до зросту:

- деякi iнфекцiйнi та пар€витарнi хвороби на28,8ЗО/о;
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- серед хвороб серцево_судинноi системи: iнсульти наЗ8,24О/о;

- хвороби органiв дихання в цiлому зросли на 67,З3Yо;

- бронхiа"гrьна астмана 45,63О/о.

Захворюванiсть по деяким класам хвороб з 2010 по 2018 роки по

м.Запорiжжя мас тенденцiю до зменшення:
- хвороби системи кровообiгу на 9,З2Оlо;

- гiпертонiчна хвороба на9,47Yо;
- iнфаркт мiокарлу на |7,04Yо;
- атопiчний дерматит на 8,21Yо;

- алергiчний ринiт на 13,57Уо.

Iнформацiя щодо захворюваностi мешканцiв м. Запорiжжя iнфекцiйними,
серцево-судинними, алергiчними та хворобами органiв дихання

динамlц1 по ках
2010 2011 20|2 201з

I. Yci хвороби (абс.) I219282 1291061 |283567 |з01150
Показник 16468,68 1670l',62 16698,09 16],42,75

II. Загальна iнфекцrйна
захворюванiсть (абс.) |29,79 1з514 1з76з 1285з

Показник L62з,8 |692,2 |]70,8 161'4,9

III. Хвороби системи кровообiгу
(абс.) в т.ч.: 4440|4 45т267 448674 459з1'4

Показник 57]'5,96 5840,9 5836,86 5990.51

- Гiпертонiчна хвороба (Bci форми)
(абс.)

|952191, |96469 1 94955 191,662

Показник 2944,6 2543,|4 25з6,2 2499,7|

- Iнфаркт мiокарда (абс.) 1 143 |062 |2з1 1 300

Показник \7.2 16,09 18,75 19,87

- Iнсульти (Bci форми) (абс.) |7,7з 1819 |913 2049

Показник 26,] 21.56 30,05 з|.з2
IV. Хвороби органiв дихання 27зз1] 268079 2501зз 2582]'7

Показник 3582,88 3469.8з з26|,82 3368,45

Алергiчнi захворювання :

- Бронхiальна астма 5529 5638 5896 5954

Показник 71,18 72,9-/ 76.7
,77,65

- Атопiчний дерматит |420 1403 |597 i 509

Показник |8,26 i 8,16 19.86 19,68

- длергiчний ринiт 24I7 2162 295з 2554

Показник 31,6 з5,]5 з1.1,7 33,31

20|4 2015 2016 20l7 2018 \

I. Yci хвороби (абс.) \282829 |29455з 129з9з7 |250251' 12256зб

Показник 1,6827,68 163 88,60 17184,0 1,6742,61 |6529,2з

II. Загальна iнфекцiйна
захворюванiсть (абс.) |2272 |3266 |з643 1425з 10468

Показник 1583.9 765]',] 181 1,8 1908,7 |4|7,]
III. Хвороби системи
кровообiгу (абс.) в т.ч.: 449762 450626 444789 4з9996 435900

Показник 5899,82 5944,49 5907,0 5892,|5 5878,66
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- Гiпертонiчна хвороба (Bci

форми (абс.) 93409 1 9585 1 196638 |9781,7 196794

Показник 25з],07 258з,59 26]'1,4з 2649,85 2654,07

- Iнфаркт мiокарда (абс.) |120 ||79 1099 1 06з 861

Показник |7.25 18,3 t |7,2з 1б,83 |з,7,7

Iнсульти (Bci форми) (абс.) 2329 2576 2"l9,7 ,/-э l J 2з69

Показник 35,87 40,0 43.84 37,56 37.88

IV. Хвороби органiв дихання 266695 27|259 2991'77 282506 26440з

Показник з498,41 з5]8,з5 397з,0 3783,15 3565,8

Алергiчнi захворювання:
- Бронхiальна астма 6085 601 1 5809 5947 61 88

Показник ]9,82 79,29 77,| ]9,64 8з,45

- Атопiчний дерматит i 586 1 503 1478 |з26 12зб

Показник 20,8 19,83 l9,6з 1,7,76 |6,67

- Алергiчний ринiт 2952 2544 2754 |914 229]-

Показник з8,72 з3,56 з6,5,7 26,64 30,9

,що класу кзагальна iнфекцiйна захворюванiсть> вiдносяться iнфекuiйнi захворювання

бактерiальноi, BipycHoT етiологii та паршитарнi захворювання, без урахування
захворюваностi на ГРВI та грип.

.Що класУ кХворобИ системи кровообiгу): стенокардiя, гiпертонiчна хвороба, iнфаркт

мiокарду, цереброваскулярнi хвороби, iнсульти та iншi хвороби артерiй, артерiол та

капiлярiв.
,Що класУ кХворобИ органiВ диханЕя) вiдносяться: гострi респiраторнi BipycHi iнфекцii,

грип та пневмонiя, бронхiти та iншi.
що а-пергiчних хвороб вiдносяться: бронхiальна астма, атопiчний дерматит та

алергiчний ринiт.

прояви стихiйних гiдрометеорологiчних явищ сприяють захворюванням.
сильна спека та iнтенсивнi kopoTkocTpokoBi коливання температури

можуть серйозно вплинути на здоров'я.
Спека - викJIикаючи тепловий стрес (гiпертермiя), а рiзке похолодання -

холодний стрес (гiпотермiя), що призводить до збiлъшення cмepTнocTi вiд

серцевих и респiраторних захворювань; збiльшуеться кiлькiсть травм пiд час

стихiйного лиха.
Пилок й iншi аероалергени найбiльш негативно впливаЮТь У ПеРiОД

сильноi спеки. ВонИ можутЬ спровокУватИ астмУ та 1нш1 €lлергlин1

захворювання.
зростання зимових температур повlтря призводить до полlпшення умов

перезимiвлi iнфекцiйних збулникiв та паразитiв i вiдповiдно до розширення ik
ареалiв iснування, kpiM того, пiдвищення температури може

активнiше шоширення збудникiв iз природних осередкiв.
Сильнi опади можуть призводити до пiдтоплення територiй

спричинити

i, вiдповiдно,

до швидшого поширення iнфекцiйних захворювань.
KpiM того, врztзливiсть MicTa до зростання кiлькостi iнфекцiйних

захворювань та алергiчних проявiв посилюсться наступники чинниками:



35

послаблення iMyHiTeTy бiльшостi мiських жителiв (забрулнення

атмосфеРногО повiтря, щоденнi стреси на роботi тощо) спричинюе пiдвищену

схильнiсть до захворюваностi;
концентрацiя значноi кiпькостi населення у MicTax сприяе швидкому

поширенню захворювань.
серед негативних наслiдкiв зростання iнфекцiйних захворювань та

алергiчних проявiв в MicTi можна видiлити наступнi:
збiльшення алергiчних та астматичних захворювань;

збiлъшення кишкових та iнфекцiйних захворюванъ;

збiльшення чисельностi мишовидних гризунiв, клlщlв, комарlв 1 як

наслiдок - зростання кiлькостi випадкiв зооантропонозних та трансмiсивних

захворювань.
У вiдповiдностi до нак€ву MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнц вiд

26.0|.2018 Js t57 <Про внесення змiн до деяких наказiв моз УкраТни>

скасовано статистичнУ форrу Jt25-2lo <<'l'алон реестрац11 заключних

(уточнених) дiагнозiв>>, "u 
пiд.rчвi якоi формувався звiт по захворюваностi, З

zotg року iнформацiя про захворюванiсть населення MicTa вiдсутня,

Згiдно з нормативними документами MiHicTepcTBa охоронИ здоров'Я

Украiни iнформацi",rро захворюванiсть населення з II пiврiччя 20l8 року не

аналiзуються.
таким чином, iнформацiя щодо таких явищ, як укуси клlщlв, змlи,

алергiчнi та iнфекцiйнi захворюваннrI надаеться до департаменту охорони

здоров'я, iнформацiйно-аналiтичного центру медичнот статистики

департаМентУ о"оро"" здоров'я або до ,,Щержавноi установи <Запорiзький

облаън"и лабораторний центр моз Украiни> в конкретний перiод року з метою

монiтори"ry. Ёрuховуючи те, що ця робота здiйснюеться з 2019 РокУ, пiсля

вiдмiнй збору даних щодо захворюваностi, на теперiшнiй час здiйснити аналiз

пок€lзниКiв немоЖливО iз-за вiдЬутностi аналогiчноi iнформаuii за попереднi

роки. Якщо збiр iнформацii бУд. продовжено в тому ж об'емi i в наступнi роки,

1одi . можливiiть прово дитианалiз захворюваностi за вказаНими хвоРобами.

Вразливiсть MicTa до стихiйних гiдрометеорологiчних явищ

Що Ътихiйних метеорологiчних явищ н€tлежать явища, якi за своею

iнтенсивнiстю поширення (понад IlЗ територii), та трив€Lлiстю досягають i

перевищуютъ TaKi критерii:
дуже сильний дощ, дуже сильнi опади - кiлъкiсть опаДiВ 50ММ i бiЛЪШе За

12 годин i менше;
дуже сильний снiг - кiлъкiсть опадiв 20мм i бiльше За t2 ГОДИН i МеНШе;.

сильна злива - кiлькiсть опадiв 30мм i бiльше за 1 годину i менше;

тривалий дощ - кiлькiсть опадiв 100мм i бiльше за |2 годин та менше;

крупний град - дiаметр градин 20мм i бiльше;

сипьниЙ 
"-ir.P 

(у томУ чиЪлi шкв€lJI, смерч) - максимztльна швидкiсть BiTpy

25Mlc i бiльше та iншi;
сильнi хуртовини, силънi пиловi бурi - при швидкостi BiTpy 15м/с i бiльше

та тривztлiстю 12 годин i бiльше;

JS25-2lo <Талон реестрац11 заключних



- дiаметром 35 мм i бiлъше та деякi iншi.
найпоширенiшi небезпечнi метеорологiчнi явища, що

м.запорiжжя та призводять до масового порушення

енергосистем, комун€Lльного господарства, об'ектiв

транспорту, промислових об'ектiв, суттевого порушення

населення - це сильнi снiгопади, ожеледь. ожеледиця взимку

зб

сильна ожеледь - дiаметром 20мм i бiльше;

силънi тумани - при погiршеннi видимостi менше 100 м тривалiстю 12

годин i бiльше;
сильне наJIипання мокрого снiгу, складнi вiдкладення ожеледl та помороз1

мають мiсце у
функчiонування

град та шквzLли влiтку.
Так, за останнс десятирiччя майже кожен piK у м,Запорiжжя були

заресстрОванi саме TaKi стихiйнi метеорологiчнi явища.- 
Про."озування стихiйних гiдрометеорологiчних явищ пов'язано з

певними скJIаднощами, iнколи важко спрогнозувати iнтенсивнiсть явища, час

його початку та завершення.
прояви стихiйних гiдрометеорологiчних явищ може призводити до

перебоiв у нормальнiй роботi iнфраструктури MicTa, руйнувань та iнших

негативних наслiдкiв.
збiльшення кiлькостi днiв з дуже спекотною погодою, сильними вlтрами

та грозами можуть призвести до ризику виникнення аварiй на залiзницi, збою в

робьтi об'ектiв iнфраструктури, пожежi на вiдкосах залiзничного полотна,

проблем з електрйпо. та- сигнаJIъними пристроями, скорочеНню cTpoKiB
Е ---- ----та iHTepBa;riB мiж ремонтними роботами;експпуатацii обладнання та iнтерва-пtв мlж ремонтними рооO,rами;

пошкодженню асфальтового покриття автодорiг, утворенню колiй на дорогах,

скороченню TepMiHy експлуатацii'дорiг, зростання потреби в охолодженнi при

,r.рЪ""..rнi пасажирiв та вантажiв i, вiдповiдно, в паливi.

Збiльшення кiлъкостi випадкiв сильних опадiв можуТь такоЖ призвестИ

до затримки транспорту та збiльшенню кiлъкостi аварiй, лок€tльних пiдтоплень,

пошкодженню 11ao.riu, дорiг i залiзничних колiй, виникненню проб,:lеivt з

дренажними системами i тунелями.
Силънi зливи або шкваJIи можуть призвести до руйнувань або

пошкоджень промислових та комун€tльних об'сктiв, що може спричинити

аварiйнi 
""*"дr 

чи скиди забруднюючих речовин } Довкiлля, людськi жертви.

стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища можуть стати причиною

пошкодження д.р.u, обривiв лiнiй електропередач та перебоiв у
електропостачаннi.

\

рЕкомЕшовднI здходи з дддптдцIi мIстд здпорIжжя
ДО НАСЛIДКIВ ЗМIНИ КЛIМАТУ

Хоча змiна клiмаry с глобальною проблемою, Ti вплив здебiльше

помiтний на мiсцевому piBHi. мiсцевi органи виконавчот влади та органи

мiсцевоГо самовРядуваннЯ маютЬ братИ до уваги вплив змiни кпiмату пiд час

пiдготовки середньо - та довгострокових стратегiй та щоденного процесу

прийняття pi-."". Бiльше того, iншi зацiкавленi сторони (бiзнес,

водопостачання,
життедlяльност1
та сильнi зливи,
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громадсЬкiсть) також повиннi долу{атисЬ до процесУ адаI1,IацrI як

опосередковано (поширення iнформацi0, так i напряму (формування умов та

середовища для запровадження адаптацiйних заходiв),

ЗаходИ з адаптацii MicTa Запорiжжя до наслiдкiв змiни клiмату необхiдно

повиннi процесу адагrтацii як

правила поведiнки в умовах
мiських радiо й телеканалiв,

виконувати з врахуванням матерiалiв концепцiт архiтектурного середовища

MicTa Ъапорiжжя uКод MicTa>> для створення единих принципiв облаштування

мiського середовища, збереження об'сктiв культурнот спадщини, сприяння

забезпечення едностi та комплексного пiдходу до благоустрою,

Заходи з адаптацii MicTa до теплового стресу,

ГоiрЬОпч та впровадження MicbKoi системи оповiщення про спекотну

погоду, щО може зашкодитИ здоров'Ю. I]Д система мас використовувати

метеорологiчнi прогнози для вжиття заходiв, спрямованих на зменшення

негативного впливу спекотноi погоди на здоров'я мiстян.
В такiЙ системi мае бути передбачено оповiщення ycix категорiй

споживачiв з використанням рiзноманiтних способiв передачi iнформацii для

пiдприсмств та оргЪнiзачiй - за допомогою IHTepHeTY, Для населення - iHTepHeT

- оповiщення, смс-розсилка, радiо та телебачення,

Проведення роз'яснюв€UIъноТ роботи з населенням - тематичнi семiнари,

лекцiТ у -nonu", закладах вищоТ освiти, установах та органiзацiях, розмiщення
тематичних матерiалiв у ЗмI, випуск та розповсюдження тематичноi лiтератури

з практИчнимИ 
^ 

рекомеНдацiями що будуть корисними людям у побутi,

правилами поведiнки пiд час спеки тощо.
При проведеннi роз'яснювальноi роботи важливим е дiяльнiсть

громадсъких органiзацiй, оскiльки вони можутъ поширювати серед населення

iнформаuiю про те, як дiями пiд час хвиль тепла, захистити себе та допомоги

найбiльш вр€Iзливим категорiям населення.

Нагадування мешканцям MicTa про ocHoBHi

спеки та правила пожежнот безпеки за допомогою
iHTepHeT-pecypciB.

Заходи органiзацiйного характеру
Переведення комунальноi установи <Запорiзька станцiя екстреноi

(швидкФ медичноi допомоги>> Запорiзькоi обласноi ради та Запорiзъкого

мiськрайонного управлiння Головного управлiння державнот служби з

надзвичайних ситуацiй Украiни в Запорiзькiй областi у стан пiдвищеноi

готовностi в перiоди сильноi сгlеки.
За .rоrр.Ъ" проаналiзувати ситуацiю в лiкарнях пiд час попереднiх

випадкiв хвиль тепла та збiлъшити кiлькiсть лiкарiв на чергуваннях,

з урахуванням перiодiв найбiльшоi спеки впродовж дня на

пiдприемствах, органiзацiях, якi надають послуги населенню, створення

поrфорr"r" у*о" в примiщеннях для прийому вiдвiдувачiв (зниження

температури повiтря, забезпечення доступу до питноi води тощо),
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забезпечення створення комфортного температурного режиму пlд час

сильноi спеки в мiсцях скупчення значноi кiлькостi людей, Що нЕtлежать до

врzlзливих груп населення (дитячi дошкiльнi установи, лiкарнi, будинки для

льдей похилого Biky), облаштовувати додатковi затiненi зони для населення на

центр€tлЬних проСпектах, вулицях, в парках, скверах, бiля водойм в перiод

високих температур.

вiдновлення роботи iснуючих та облаштування нових питних

фонтанчикiв У рiзних частинах MicTa, у тому числi в дитячих навч€Lльних

закJIадах, лiкарнях.

Створення карти прохолодних зон (паркiв, cKBepiB, фонтанiв, водойм) на

територii MicTa, де населення може провести час спекотного Дня, та

розповсюдити цю iнформацiю.

Органiзачiя функцiонування ((точок прохолоди) в мlсцях скупчеЕня

значноi кiлъкостi людей, де мешканцi MicTa м€UIи б змогу перепочити в

прохолодному мiсцi, випити води, в разi потреби отримати першу медичну

допомогу.

Забезпечення cTBopeHHrI комфортного температурного режиму пiд час

сильнот спеки У громадському транспортi шляхом встановлення систем

вентилювання, кондицiонування.
Будiвельно-архiтекryрнi заходи.
Використання для побудови TpoTyapiB та автостоянок матерlали, Що

менше нагрiваються. Запровадження нових форп,t ландшафтного благоустрою у
щiлъно забудованiй центральнiй частинi MicTa - екопарковок.

Збiльшення кiлькостi зелених зон MicTa. Температура повiтря серед

зелених насадженъ, особливо у спеку, значно нижча, нiж на вiдкритiй

мiсцевостi. Найбiпьш ефективно знижуютъ температуру рослини з великими

листками, якi значну частину енергiТ не поглинаютъ i, таКИМ ЧИНОМ, СПРИЯЮТЪ

зниженню кiлькостi сонячноi енергii. kpiM того, будь-яка не заасфЕuIьтована

територiя (газони, клумби) - це додаткове випаровування вологи i як наслiдок

охолодження повiтря.

Вiдновлення сприrIтливого гiдрологiчного режиму i санiтарного стачу

мЕlлих. рiчок та iнших водойм MicTa з органiзацiсю громадських просторiв кбiля

води)).

використання для дахiв та фасадiв булинкiв матерiалiв, що вiдбивають

максим€шьну кiлькiсть сонячноi радiацii. Щобре вiдомим е те, що свiтлi кольори

поглинають менше сонrlчноi радiацii, тому навiтъ перефарбування зовнiшнiх

cTiH У свiтлi кольори допоможе дещо знизити Тх нагрiвання.
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Застосування вертикЕtльного озеленення
використаннrIм деревовидних лiан та iнших витких
нагрiву будiвель.

фасадiв булiвепь з

для зниженнrIрослин

паспортизацiТ зелених насаджень, що
даних про якiснi характеристики зепених

забезпечення термоiзоляцii будiвель. Ще буле корисним як влiтку - для

зменшення нагрiву примiщень, так i в зимовий перiод - зменшить втрати тепла

примiщенням.
заходи з адаптацii зелених зон MicTa до клiматичноi змiни.

ПрЪведення iнформацiйноi кампанii для населення про вразливiсть

зелених насаджень MicTa та способи ii зниження, а також про важливiсть

зелених зон для мiського середовища, органiзацii вiдпочинку населення.

З аходи органiзацiйного х_ар актеру.
Розробка та затвердження проектiв землеустрою щодо органlзац11 та

встановлення меж територiй паркiв i ckBepiB по районах MicTa з метою

збереженнrI площ зелених насаджень.

Проведення iнвентаризацii та
надасть змогу отримання достовiрних
насаджень на територiТ MicTa.

створення нових паркiв, ckBepiB, бульварiв, вуличних зелених насаджень

гrо райоНах MicTa вiдповiдно до змiн до генер€шьного плану MicTa Запорiжжя.

закрiплення за органiзацiями, установами, дошкiльними i шкiльними

навчалъНими закЛадами, закладами вищоi освiти та закладами охорони здоров'я

окремих зелених зон MicTa - як спосiб покращення догляду за рослинами та з

метою збереження ik вiд знищення.
Iнженерно-технiчнi заходи
Проведення поточного ремонту, оновлення якiсного стану (видалення

сухостiйних i аварiйних дерев) i збiльшення видового складу зелених

насаджень враховуючи стiйкiсть до впливу газiв' iнтенсивнiсть Росd,
посухосТiйкiсiь, здатнiстЬ стримувати пил, BiTep та iнше при здiйсненнi

реконструкчii i peMoHTiB паркiв, cKBepiB, алей тощо.

розроблення сучасноi системи поливу, Що сприятиме кращому росту та

розвитку зелених насаджень.

впровадження у повному обсязi агротехнiчних заходiв, в тому числi

.u.ro.y"u""" безпечнИх длЯ людинИ засобiВ захистУ рослин вiд збулникiв

захворювань i шкiдникiв зелених зон.

збiльшення озелененнrI територiй дошкiльних i шкiльних навч€rльних

закладiв та закJIадiв охорони здоров'я.
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озеленення прибережних дiлянок для берегоукрiплення та захисту вiд

водноТ ерозiТ.

Запровадження нових форпл ландшафтного благоустрою (вертикшrцне

зокрема, амброзiею полинолистою механiчним, хiмiчним та фiтоценотичним
методами.

розвиток матерiально-технiчноi бази комун€Lльних пiдприемств MicTa з

оновленням технiки та обладнаннrI, що використовуеться для утримання та

ремонту зелених насаджень.
Заходи зi зменшення негативних наслiдкiв впливу змiни клiмаry на

здоров'я населення MicTa.

Проведення iнформацiйноi кампанii, спрямованоi на пiдвищення
обiзнаностi населення про вплив клiматичноi змiни на поширення окремих

захворювань та появу нових алергенiв (включно з ik симптомами та способами

надання домедичноТ допомоги).

Розробка та видання iнформацiйно-освiтнiх матерiалiв ДЛЯ РiЗНИХ

цiльових груп (населення, журна-пiсти, керiвництво i персон€Lл лiкува-ltьно-

профiлаКтичниХ закладiв) з IIитань впливу змiн клiмату на здоров'я.
Заходи органiзацiйного характеру
Проведення аналiзу установ системи охорони здоров'я, оцiнка ix роботи,

,o*n""i.Tb пiдгоТовкИ iнфраструктури закладiв охорони здоров'я до наслiдкiв

впливу змiни клiмаry на здоров'я мешканцiв.

ВдоскоНаленнЯ системИ монiторинry за iнфекцiйними та неiнфекцiйними
захворюВаннями, переносниками та збудниками iнфекцiйних хвороб, на якi

впливае змiна клiмату, а також планування роботи з профiЛактикИ циХ
захворюванъ.

розроблення та реалiзацiя протиепiдемiчних заходiв захисту населення

MicTa в умовах змiни клiмату.

монiторингу стану природних об'сктiв у межах
можуть стати осередком незадовiльноi caHiTapHo-

Проведення тематичних ceMiHapiB для працiвникiв устанОВ, ОХОРОНИ

здоров'я, стосовно нових захворювань, що можуть спостерiгатиаяу MicTi.

Проведення об'ектового
MicTa, перш за все водних, що
епiдемiологiчноi ситуацii.

Iнформацiйнi заходи
Проведення
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виявлення та контроль природно-осередкових територiй поширення

захворювань (якщо вони е поблизу MicTa).

здiйснення контролю якостi рекреацiйних зон водних об'ектiв, що
викорисТовуютьсЯ У MicTi длЯ рекреацiТ i також можутъ стати джерелом
зараження населення.

аJIергеннi властивостi

змlни клlмату

Стимулювання здорового способу життя. Iнформування населен}UI про

способи змiцнення iMyHiTeTy для формування резистентностi органiзму.

Iнженерно-технiчнi заходи
при оновленнi зелених насаджень, враховувати

рослин.
Заходи з адаптацii енергетичних систем MicTa до

iнформацiйноi кампанiТ серед представникiвпроведення iнформацtйноt кампан11 серед населення, представникlti

бiзнесУ та промИсловиХ виробникiв для пояснення негативних наслiдкiв вiд

функцiонування традицiйних джерел енергii для довкiлля, а також можливих

негативних наслiдкiв для електроенергетики вiд клiматичноi змiни, формvвання

у населення кулътури енергоспоживання та усвiдомлення необхiдностi економii

енергоресурсiв.

Проведення оцiнки впливу клiматичних змiн на енерГеТИЧНУ Г€tJIУЗЬ,

визначення найбiльш вр,}зливих ii складових у MicTi.

Розроблення плану заходiв, що допоможутъ зменшити споживаIIня

епектроенергii В пiковi перiоди з екстремаJIьно високими лiтнiми чи

екстремально низъкими зимовими температурами, коли багато енергiт

споживасться для кондицiонування та додаткового обiгрiву примiщень з метою

зниження навантаження на енергосистему MicTa.

ПiдготоВка списКу комун€Lльних установ, органiзацiй, пiдприемств, якi
потребують автономних €lJIьтернативних джерел електроенергiт на випадок

аварiйноi ситуацii або перебоiв з поданням електроенергiт. Розроблення плану

забезпечення ik автономними джерелами електроенергii, зокрема

вiдновлюваними.

Сприяння розвитку у MicTi альтернативних джерел енергii.
Розроблення програми встановлення у навч€шьних та лiкувальних

закладаХ сонячниХ колекторiВ длЯ нагрiвУ водИ та eKoHoMi електроенергii,

теплоЬих HacociB для оп€шення.
Пiдготовка мiських програм пiлъгового кредитування доМоГОСПОДаРСТВ,

ОСББ для запровадження вiдновлюваних джерел енергii.
проведення широких iнформацiйних компанiй з енерго- та

Iнформацiйнi заходи
Проведення
)у та проми

ресурсозбереження, переходу на ВДЕ для населення.
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Iнженерно-технiчнi заходи
забезпеч.""".riдrримання у наJIежному cTaнi (постiйНi ТеХНiЧНi ОГЛЯДИ Та

ремонти) лiнiй електропередач, адже у зв'язку зi зростанням частоти стихiйних

iiдроr.rеорологiчних явищ вони частiше можуть з€внавати iх негативflого

впливу.

Термомодернiзацiя булiвелъ установ
багатоповерхових житлових будинкiв.

бюджетноi сфери

зниження споживання електричноi енергiт на потреби системи вуличного

освiтлення Запорiжжя за рахунок модернiзацii системи на ocHoBi свiтлодiодних

дiй дае можливiсть посилити
негативного впливу клiматичних

свlтилъникlв.

зниження споживання електроенергii в комун€шьних пiдприемствах,

висновки
.щослiдження клiмату м.запорiжжя свiдчать, що середнrI за pi*

температура буле продовжувати зростати. Буле збiльшуватися тривалiсть лiта

та максимчlJIьна тривалiсть спекотного перiоду. Збiльшення максимальноi

температури повiтрЪ влiтку зумовить зростання посушЛивоСТi. КiЛЬКiСТЬ ОПаДiВ

за piK збiп"-иrься, цей pi.r- буле зумовлений переваЖно ЗбiЛЬШеННЯМ ОПаДiВ

взимку.
план дiй щодо вирiшення проблем, пов'язаних з впливом змlни клlмату,

у томУ числi йогО мiнливостi та екстрем€шьних проявiв, включае сукупнiсть

.u"одi", якi направленi на досягнення спiльноi мети - мiнiмiзацiI вразливостi

м.Запорiжжя.
Iнтегрований пiдхiд розробки ппану

стiйкiсть соцiаltъно-економiчнот системи до
змiн' що В своЮ чергУ дозволиТь зробиТи MicTo бiльШ безпечнИм, здоровим,

зеленим i бiлъш привабливим для проживання громадян i гостей,

залуrення участi зацiкавлених cTopiH у розробцi плану дiй закJIадае

основу для успiшноi спiвпрацi мiж органами мiсцевого самоврядування,

виконавчоi .влади та громадськiстю у реалiзацii заходiв адаптацiт до змiн

КЛiМаry 
ан дiй мае стати важливим документом розвитку MicTa, об'еДНаВШИ

iнновацiЙнi дii в га-irузi енергоефективностi та зеленоТ енергетики i адаптацiйнi

заходи длЯ полiпшrеннЯ безпекИ мiськогО середовища, комфорту i здоров'я

городян.


