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з
ОБСЯГ ДОСЛIДЖЕНЬ ТА МЕТОДОЛОГIЯ СТРАТЕГIЧНОi

Екологttlноi оцIнки

стратегiчЕу екологiчну оцiнку>>, який визначае
процедури стратегiчноi екологiчноТ оцiнки для
планування у встановленому законодавством порядку.

Стратегiчна екологiчна оцiнка (далi - СЕО) - це
планування, направлений на включення екологiчних
плани, полiтики.

Наприкiнцi 2018 року розпорядженням MicbK<
створено робочу групу з uiдготовки Програми

мiського голови Буряка В.В. було
комплексного озеленення

м.Запорiжжя на 20|9-2029 роки <<Зелене MicTo>>.

СТРУКтУрниМи пiдроздiлами виконавчого KoMiTeTy MiobKoT ради з
Урахуванням пропозицiй членiв робочоi групи було розроблено проект
Програми комплексного озеленення м.Запорiжжя на 20t9-2029 роки <<Зелене
MicTo>> (далi - Програма озеленення).

Програмою озеленення передбаченi заходи спрямованi на утриманшI у
ЗДоровому та впорядкованому cTaHi зелених насаджень; розробку планiв
РеКОНСТРУКцiI i збiльшення зелених насаджень; забезпечення збалансованого
розвитку MicbKoT зеленоi зони.

Листом вiд 13.11.201В J\b 1Зl11-112018 Об'сднання цромадськiiх i
полiтичних сил Запорiжжя, науковцiв та представникiв ЗМI (ЕКО КОАЛII_ЦЯ
ЗАПОРDКЖЯ) запропонувала виконавчому KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради
ПiД чаС розробки Програми озеленення органiзувати проведення iT стратегiчноI
екологiчноi оцiнки (Щодаток 1).

З 12 жовтня 2018 року в Украiнi введено в дiю Закон УкраiЪи <iПро
необхiднiсть здiйснення
документiв державного

iHcTpyMeHT стратегiчного
прiоритетiв в програми,

Таким чином,
стратегiчна екологiчна

враховуючи пропозицii
оцiнка проекту Програми

цромадськостi, здiйснюеться
озеленення.
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ОБСЯГ СТРАТЕГIЧНОi ЕКОЛОГIЧНОi ОЦIНКИ

ПеРше ЗаВдання було визЕачити обсяг (скоупiнг) стратегiчноi екологiчноi
оцiнки, коло органiв влади, якi братимуть )..racTb у консультацiях, та
зацiкавлених cTopiH i необхiдного ступеня з€rлучення |ромадськостi до
консулътацiй i участi у СЕО.

довкiлля, у тому числi
. визначити

розробити
можливих негативних наслiдкiв виконання Програми озеленення.

,Щля цъого в Звiтi СЕО проведено:
. х?рактеристикуотанудовкiлля(базовийсценарiй);
О ЗДiЙСНено огляд наслiдкiв, якi можуть мати мiсце у разi виконанIuI

документа державного плануваннrI;
пiдготовлено рекомендацiт до впровадження документа державного

планування.

4 квiтНя 201'9 року на сайтi Запорiзькоi мiськоi ради (https://zp.gov.ua)
ОПУбЛiКОВано Заяву про визначенця обсягу отратегiчноТ екологiчноi оцiнки
ПРОекТУ Програми комплексного озеленення м.Запорiжжя на 20|9-2029 роки
<<Зелене MicTo>>. Що 22 квiтня 2019 року приймались зауваження i пропозицii до
ЗаЯВИ ПРО ВиЗначення обсягу СЕО. Проте зауваження та пропозицiТ до обсяry
дослiдженъ не надходили.

В раМках процедури СЕО управлiнням з питань екологiчноТ безпеки
ЗапОрiзькоi мiськоi ради було направлено заяву про визначення обсяry
СТРаТеГiЧноi екологiчноi оцiнки проекту Програми комrrлексного озелененнrI
М.Запорiжжя На 20|9-2029 роки <<Зелене MicTo>> до Щепартаменту охорони
здоров'я ЗапорiзъкоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii та Щепартаменту екологii
та природних pecypciB Запорiзькоi обласноi державнот адмiнiстрацiт.

ЩеПаРтамент охорони здоров'я Запорiзькоi облдержадмiнiстрацii
ЗаУВаЖеНЬ ЧИ ПРОПОЗицiЙ до обсягу стратегiчноi екологiчноi оцiнки проекту
Програми озеленення не мае (лист вiд 04.04.20|9 Ns1738/01-0З) (Щодаток 2).

fiепартаментом екологiТ та природних pecypciB Запорiзькоi.
облдержадмiнiстрацii листом вiд 15.04.2019 J\ЬlбЗl02.|-17l04.З (Додаток 3)
наданi пропозицii.

При здiйсненнi СЕО застосовувЕLлисъ два пiдходи:
СТРаТеГiчниЙ аналiз: базуеться на анапiзi стратегiчних прiоритетiв,

Щiлями СЕО Програми озелененнrI е:

оцiнити наслiдки виконання заходiв Програми озеленення для
для здоров'я населення;
виправданi альтернативи;
заходи iз запобiгання, зменшення та пом'якшеннrI
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1. ЗМIСТ ТА OCHOBHI ЦIЛ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАНIIЯ, ЙОГО ЗВ,ЯЗОК З IНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННrI

ПРОГРама оЗеленення е документом державного планування, що пiдлягае
затвердженню Запорiзькою мiською радою.

ПРОеКТ Програми розроблено з метою проведення комплексу заходiв по
збереженню, реконструкцii та збiльшенню зелених насадженъ MicTa вiдповiдно
до державних будiвельних i санiтарних норм, утримання у здоровому та
впорядкованому cTaHi зелених насаджень та створення бiльш сприятливих умов
для життедiяльностi людини.

заходи Програми мають стати основою для планування та фiнансув.ання
реалiзацiт проектiв нового булiвничтва, реконструкцii i капiтЕrльного ремонту
зелениХ насаджень, а також проведення робiт щодо поточного ремонту i
утримання зелених насаджень.

ПРОГРаМа НаПраВлена на утриманшI у здоровому та впорядкованому cTaHi
зелених насаджень; розробку планiв реконструкцii i збiльшеннrl зелених
НаСаДЖеНЬ; Забезпечення збалансованого розвитку MiobKoi зеленоi зони.

ПРОГРаМа ВиЗначатиме концепцiю збереження, реконструкцii та
збiльшення зелених зон MicTa, що базуетъся на положеннях:

Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>;
Закону Украiни <Про благоустрiй населених пунктiв>>;
МеТОДИЧНИх рекомендацiй з розроблення мiсцевих програм розвитку та

збереження зелених насаДжень, затверджециХ нак€воМ MiHicTepcTBa з питанъ
житлово-комун€tльного господарства УкраiЪи вiд 2З . |2 .20 |0 J\э46 6 ;

ПРаВИЛ УТримання зелених насаджень у населених пунктах Украiни,
ЗаТВеРДЖеНИХ НаК€ВоМ MiHicTepcTBa будiвництва, архiтектури та житлово-
комун€LлЬного господарства вiд 10.04.2006 J\b105, зареестрованим
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 27 липня 2006 р.за NsB80/12754.

ПРОеКт Програми розроблено з урахуванням положень мiстобудiвноi
ДОКУМеНТаЦii <Проект внесення змiн до генераJIьного плану MicTa Запорiжжя>>,
ЗаТВердженоi рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.09.2017 j\Ъ31 <Про
ЗаТВеРДЖеННЯ МiСтобУдiвноТ документацii <<Проект BHeceHHrI змiн до
генер€LлЬногО планУ MicTa ЗапорiжЖя>) та внесеннЯ змiН до генер€lльного плану
MicTa Запорiжжя' затвердженого рiшенням Запорiзькот Micbkoi Ради вiд
15.09.2004 J\Ъ4), а також Стратегii розвитку MicTa Запорiжжя до 2028 РокУ,
затвердженоТ рiшенням Запорiзькоi мiсъкоi ради вiд 20. |2.2017 J\b57.
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2. ХАРАКТШРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ
ЧИСЛI ЗДOРОВ,Я НАСЕЛЕННЯО ТА ПРОГНОЗНI ЗМIНИ ЦЬОГО
СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРItАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ
зАтвЕрд}Itвно
СТАТИСТИЧНОЮ
дослIдхtЕнь)

(зА АДМIНIСТРАТИВНИМИ дАниluи,
IНФОРМАЦI€Ю тА РВЗУЛЬТАТАIUИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ
lЛЯ ПidеОmовкtt зqзначеноzо розdiлу вuкорuсmовувалuсь daHi Головноео

управлiннЯ сmаmuсmuкu У ЗапорiзькiЙ обласmi, МiuсреziональноZо офiсу
захltснuх lwасuвiв ilнiпровськuх воdосховulц, Запорiзькоzо обласноzо ценmру з
zidромеmеоролоеii, !ерuсаВноi'усmанов1,1 кЗапорiзькuй обласнuй лабораmорнuй
ценmр моз Украiнu>, dепарmqменmу охоронu зdоров'я Запорiзькоt twicbkoi
раdu.

2.1. Викиди в атмосферу i забруднення атмосферного повiтря

За даними Головного управлiння статистики у Запорiзькiй областi у 2018
пiдприсмств, як TaKi, що
(без вуглецю дiоксиду) в

роцi звiтували за формою 2ТП-повiтря 205
здiйснювали викиди забруднюючих речовин
атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел.

обсягИ викидiВ забруднЮючиХ речOвин В атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами (без ypaxyвaнHrl вуглецю дiоксиду) за даними
Головного управлiння статистики у Запорiзькiй областi за 2018 piK скJIчtли
7|,3 тис. тонн, що становить I02,0Yo до обсягiв викидiв за2017 piK.

Щинамiка викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря MicTa, тис. тфiк

речовин в.
центром з

обласний

* - з 2016 року органи статистики не розрtlхов)ють викиди забрудrшою.ппr речовин та парниковIr(
газiв у повфя вiд транспортнюr засобiв.

систематичнi спостереження за BMicToM забруднюючих
атмосферному повiтрi MicTa проводяться Запорiзьким обласним
гiдрометеорологiТ та Щержавною установою <<Запорiзький
лабораторний центр МОЗ УкраiЪи>.

за даними дослiджень Щу кзапорiзький обласний лабораторний цонтр
МОЗ Украiни> у зонi житловоi забудови пiд факелом викrдiu nporr.nou"*
Пiдприемств у 2018 роцi виконано 1191 дослiдження стану атмосферного
ПОВiТРЯ. Перевищення гранично дошустимих концентрацiй забруднюючих
РеЧОВИН ВИЯВЛеНО у 211 випадках, що складае |7,7Yо вiд загальноi кiлькостi
ПРОб. ПеРевищеннrI гранично допустимих концентрацiй забруднюючиj(

Викиди Роки
201'4 2015 20]'6 2017 2018

Усього,
у тому числi:

|24,7 II4,7

вlд
стацiонарних

джерел

86,7 83,3 70,2 69,9 71,з

вlд
автотранспортy

38,0 зI,4 'r {< *



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

Найбiльше забруднення атмосфери У 2018 роцi визнач.LJIося у
вознесенiвському та Заводському районах MicTa. Нижче середньобагаторiчного
показника рееструв€Lпося забруднення атмоофери в ,Щнiпровському,
шевченкiвському та Олександрiвському районах. У Хортицькому та
Комунарсъкому районах перевищення не рееструвitлися.

за даними спостережень за якiстю атмосферного повiтря, якi проводятъся
запорiзьким обласним центром з гiдрометеорологii на 5-ти стацiонарних постах
у 201^8 роцi середньомiсячнi концентрацii по MicTy перевищув€UIи гдК в 1,8 рез
по двооКису €lзотУ, в 1,99 раз пО фенолУ iB |,47 раз по формальдегiду.

Середньомiсячнi концентрацii пилу, оксиду вуглецю, оксиду Евоту,
двоокису сiрки, хлористого водню, фтористого водню не перевищув€lли гдк.

у 2018 роцi, у порiвняннi з 2017 роком, забруднення повiтря двоокисом
€lЗОТУ, ОКСИДОМ аЗОТУ Та фенОлом дещо зменшилосщ а по iншим забруднюючим

Загальний _скид поверхневий вод за
|З4,5 млн. M'/piK до 120,б млн. M3/piK.

речовинам з€Lлишилося на тому ж piBHi.

2.2. Воднi ресурси

IvllстО 5апорlжжя розташовано на р. /{нiпро. Вiд MicTa до гирла ЗЗ1 км,
довжина рiчки у межах MicTa складае 24,2 км. Русло р. ,Щнiпро в районi MicTa

MicTo Запорiжжя Щнiпро. Вiд MicTa

зарегульОванО ЩнiпровСькиМ i КаховСъкиМ водосхоВищами. Гiдрографiчна
мережа Запорiжжя складаеться, oKpiM р. {нiпро, з м€ших рiчок: 

- 
йопра

Московка, Суха Московка, Верхня, Середня та Нижня Хортиця, великоi
кiлькостi cTpyMKiB i балок. Щовжина мапих рiчок у межах MicTa скJIадас 26 кп4,
cTpyMKiB * 11,5 км, балок iз водотоками - 22,З км. Рiчка Щнiпро с джерелом
водопостачання промислових об'ектiв MicTa, джерелом енергii, а також
повнiстю задовольняе господарсько-питнi потреби MicTa, е транспортною
артерiею та цiнним рекреацiйним ресурсом.

Протягом ocTaHHix poKiB забiр води по MicTy скJIадае 197 - 218 млн. M'/piK.
ocTaHHi 5 poKiB зменшився зi

За Даними ДУ <Запорiзький обласний лабораторний центр МОЗ УкраiЪи>
у 2018 роцi було вiдiбрано 21.7 (в 2016 роцi - 244) проби води з р. ,Цнiпро для
проведення дослiджень по санiтарно-хiмiчним пок€вникам, з них 137 проб не
вiдповiдали гiгiенiчним нормам (6З,0%).

щля проведення дослiджень по санiтарно-мiкробiологiчним пок€lзникам у
2018 роцi було вiдiбрано 223 лроби води з р. Щнiпро, вiдхилення зареестрованi
в З7 пробах, що складас |6,5Уо,у 2017 роцi lB,6Yo.

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

201'4 2015 20l'6 20т7 2018
Забiр води 218,0 202,9 I97,6 |90,2 t96,7

Використання свiжоi
води

207,| 164,з 160,з 157,0 160,7



20]i4 2015 20]l6 201.7 20i 8

Усього 1з4,5 1з0,0 72|,5 119,9 |20,6
Нормативно очищенi 47,80 45,8з 4з,28 4з,87 44,07
Забрудненi без очистки 0,034 0,083 0,028 0,016 0.009
Недостатньо очищенi 64,04 60,|2 55,04 52,4l 54,59
Нормативно чистi без
очистки

22.61 24,00 1] 1? 23,65 21,80

Скид зворотних вод по м. Запорiжжя, млн. M3/piK

скид забруднюючих речовин у воднi об'екти м. Запорiжжя, тис. тфiк

ОСНОвниМи водокористувачами в м. Запорiжжя с ПАТ кЗапорiжстutль)> та
кП <<Водоканал>>. обсяги використання води та скидiв цих пiдприемств
складаюТь бiльше 95 % вiд загальних показник!в по MicTy. Так, У zotB роцi
ГIАТ <Запорiжст€tль) було забрано 97,27 млн. м' води, скинуто 62,87 пrn". пл'
зворотних вод, КП <Водокан€Lл>) було забрано 94,13 млн. м' 

"од", 
скинуто -

5З,26 млн. м'зворотних вод.

2.3. Стан фауни, флори, бiорiзноманiття

В цiлому видовий склад рослин м. Запорiжжя формуетъся за рахуно,{
ПРИРОДНИХ ВИДiв Вищих судинних рослин, якi зберегли свое iснування на
урбанiзованих територiях та завезених видiв.

ДереВа Представленi в основному кленами, дубами, в'язами, каштанами,
горобинами, тополями, акацiями, липою, гледичiею та iншими.

На Не окУльтурених дiлянках часто зустрiчаютъся: спориш, сурiпка,
КУlТЬбаба, ЖОВТецi, грицики тощо. У флорi представленi лiкарськi рослини -
кропива, пижма, деревiй, звiробiй, чистотiл та карантиннi види.

Серед
Фауна

вищоi водноi рослинностi у водоймах рiзного тиlrу домiнус очерет.
безхребетних тварин MicTa формуетъся за рахунок фауни

природних степових лiсових бiогеоценозiв i в них зустрiчаютъся види, якiПрироДних степових та лlсових оlогеоценозlв 1 в них зустрlчаютъся види, якi
tlРИСТОСОванi до урбанiзованих територiЙ i ik налiчуетъся понад 4 тисячi видiв.
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 включае види осiдлих та перельотних. Найчастiше можна
побачити горобцiв, гракiв, шпакiв, ластiвок, солов'iЪ, 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€lJIьного плаIIу м. Запорiжжя
(коригУвання) площа зелених насадженъ заг€шьного користуваЕня складае
6|7 rа (I,9 Уо вiД загальноi площi MicTa). Нормативне забезпечення в зелених

2014 2015 2016 2017 2018
з2,|з 28,006 2з,55]l 22,496 24,0з2
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НаСаДЖеННЯХ, З УРаХУВанням зелених насаджень житлових раЙонiв, приЙмаеться
вiдповiдно до ДБН 360-92** з розрахунку 21,85 м2 на 1 люд. Потреба у зелених
насаДженнях заг€шъного користуваннrI на етап 15-20 poKiB становитиме
1670,0 га, необхiдне додаткове розмiщення 1053,0 га насаджень.

ВiДПОвiдно до внесення змiн до генерЕtльного плану м. Запорiжжя
(КОригУванrrя), у MicTi налiчуетъся 22 парка iз заг€Lльною площею близько
296,3 Га) а Також 75 cKBepiB, iз загальною rтлощею близько 196,0 га. Зага.пом,
площа Bcix зелеЕих насаджень скJIадае бI7 га (без о.Хортиця).

Серед основних мiстобудiвних причин, якi негативно впливають на стан
озеленення територiй, слiд з€вначити TaKi:

- череЗсмужжя розташування промислових комун€tльно_скJIадських i
СеЛЬбИщНих раЙонiв, природоохоронних i рекреацiйних територiй, яке
iсторично склалося;

- НеУПОряДковане розростання пiдприсмств в попереднiй перiод розвитку
промислового комплексу;

- НаЯВНiсТЬ ПотужноТ транспортноi мережi та швидке зростання кiлькостi
автомобiльного iндивiдуального транспорту;

- зменшення дiлянок зелених насадженъ.
ВiДПОВiдно До внесення змiн до генер€Lльного плану м. Запорiжжя

(кориryвання) передбачено розвиток ландшафтно-рекреацiйнот зони.
ОДНОЧаСНО iз зеленими насадженнями заг€Llrьного користування

ПеРеДбаЧаЮТься зеленi насадження спецiалъного призначення, що формуютъся
в межах :

caHiTapHo Захисних зон вiд промпiдприемств (пiд час поступового
ПРОеКТУВаНШI Санiтарно-захисних зон необхiдно передбачити ix нормативне
озеленення);

прибережних захисних смуг вздовж рiчок i водойм (при виконаннi
ПРОектiв очищенI{я рiчок необхiдно передбачувати ix нормативне озеленення);

Зелених насаджень вздовж вулиць (пр" проектуваннi намiчених
генераJIьним планом магiстралей безперервного i регульованого руr(у шириною
В ЧеРВОНИХ Лiнiях 45-60 м, необхiдно передбачати ix озеленення або, як
MiHiMyM, дворядну посадку дерев з обох cTopiH вiд проТжджоi частини).

В умовах iнтенсивного господарського впливу на природнi ландшафти,
природоохороннi територiт е 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
ВiДбУвастЬся деградацiя як окремих видiв, так i цiлих бiогеоценозiв. В паркахý
MicTa гнiздяться ряд диких видiв птахiв. Рiзновиднiсть видового складу та
ЗНачна кiлькiсть комахоiдних птахiв с основним чинЕиком у боротьбi зi
шкiдниками зелених насаджень.

2.4. Грунти
ffрУнт е невiд'емною складовою довкiлля, але його функцii значно

РiЗняться вiд функцiона-гlъного призначення земель. Нажаль, задекларованi у
Земельному кодексi Украiни нормативи мiського стану rрунтiв опрацьованi
лише для земель сlлъськогосподарського призначення.
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що найпоширенiших ризикiв деградацii грунтiв у MicbkoMy середоьищ-,
oKpiM механiчного зняття верхнъого родючого шару або його екранування, слiд
вiднести процеси техногенного i селiтебного забруднення, засмiчення,
Засолення, переущiлення та бiологiчноi деградацiТ, спричиненi як вище
перелiченими явищами, так i накопиченням шкiдливоТ та патогенноi
мiкрофлори. Забруднений Црунтовий покрив поступово перетворюеться на
джерело надходження токсикантiв до сумiжних середовищ i природних вод,
рOслин, повiтря.

На природне вiдтворення rрунтiв значною мiрою вплива€ ((запечатуван}uI)>
fрУнтiв, тобто скорочення вiдкритих дiлянок грунтового покрову, особливо в
центр€Lльних районах MicTa

ОДним З .вагомих джерел аеротехногенного забруднення црунтiв е
аВТОТРаНСПОРТ. Иого вклад в емiсiю забруднювачiв в м. Запорiжжi складае вiд
40 до б0 вiдсоткiв. Внаслiдок збiльшення кiлъкостi автотранспорту i розвитку
мережi автостоянок та АЗС, в мiських фунтах зрiс BMicT нафтопродуктiв i
бенз(а)пiрена.

Найбiльшу небезпеку для навколишнього природного середовища
СТаноВиТь забрулнення фунтiв важкими метаJIами, засолення, ущiльненIuI.У cTpyкTypi MicTa значнi площi займають грунти з незадовiльними
властивостями (деградованi та iншi малородючi грунти).

РозбУдова схилових земель негативно позначилась на стiйrостi
аГроЛаНДшафтiв i зумовила значне техногенне навантаження на екосферу.

З метою монiторинry за забрудненням rрунту MicTa вiдокремленим
пiдроздiлом <Запорiзький мiський вiддiл Щержавноi установи <Запорiзький
Обласний лабораторний центр МОЗ Украiни>, визначено 40 точок - на межi
санiтарно-захисноi зони промислових пiдприемств, транспортних магiстралей,
ПаРКаХ, СКВеРах, територiI житловоТ забудови, в тому числi i пiску на
ГРОМаДСЬких Пляжах. Лабораторнi дослiдження проводилися на caHiTapHo-
хlмlчнl{l (сол1 важких MеT€UIIB) пок€lзники.

,Щержавною службою Украiни з питань регуляторноТ полiтики та розвитку

(солi важких металiв)

пiдприемництва було прийняте рiшення JYs 3З вiд 1 5.07.2014 <Про необхiдцiсть
УСУНеНня MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраiЪи порушень принципiв
ДержаВНоi регуляторноi полiтики згiдно з вимогами Закону Украiни <Про
ЗаСаДИ ДержаВноТ регуляторноi полiтики у сферi господарсъкоi дiяльностi>
ЩОДо ВиЗнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Головного державного
санiтарного лiкаря УкраТни вiд 01 .07.1999 J\b 29 <<,.Щержавнi caHiTapHi правила та
НОРМи 2. КомУнаJIьна гiгiсна. 2J. Грунт, очистка населених мiсцъ, побутовi та
ПРОМИСлОвi вiдходи та визначення ik класу небезпеки для здоров'я населення))ý
ЩСанПiН 2.2.7.029-99>>, оокiльки iT 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 rрунту за резулътатами
лабораторних дослiдженъ.

Разом з тим, з 201,4 по 2018 piK, включно, дослiджено 705 проб фунту:
201,4 - |49,2015 - 155, 20Iб - 135, 20]17 - 159,2018 - 1,07.

Оцiнка результатiв лабораторних дослiджень прово дилася тiльки у 2014
роцi, заресстровано 2 вiдхилення, що скJIсLло I,4 Уо.
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2.5. Клiматичнi фактори

MicTo Запорiжжя, розташовано в пiвнiчнiй частинi Запорiзькоi областi, в
СТеГrОВiЙ ЗОНi на пiвднi УкраiЪи. Клiмат району степовий атлантико-
континентальний. Характер атмосферноi циркуляцiт визначаеться частою
змiною циклонiв та антициклонiв. Щиклони приходятъ протягом року iз заход5,о
пiвнiчного та пiвденного заходу та з пiвдня. Вони приносять з собою MopcbKi
повiтрянi маси з Атлантики i Арктики. Вторгнення континент€UIьних
ПОВiТРЯНИХ Мас iз Азii (антициклони) обумовлюе взимку рiзкi похолодання, а
влiтку * засуху.

Зима починасться наприкiнцi листопада на початку грудня. Вона
ПОМiРНО-хоЛоДЕа, малоснiжна, переважае нестiйка погода з чис9льними
ВiДЛигами, пiсля яких вiдбуваються рiзкi похолодання. Весна зазвичай наступае
В ПеРШiЙ декадi березня. Характерною особливiстю весни е iнтенсивне
наростання тепла, завдяки цьому веснянi процеси розвиваються швидко i весна
зазвичаЙ буваС короткоЮ. ЛiтО переважно спекотне та сухе. В oKpeMi перiоди
перемiщення холоднiших повiтряних мас супроводжусться активною грозовою
ДiяльнiстЮ, виникають небезпечнi метеорологiчнi явища: сильнi зливи, шкваJIи,
ГРаД. OciHb ЗаЗвичаЙ наступае у третiй декадi вересня. Щля oceHi характерне
ПОВеРНеннЯ Тепла на заг€Lпьному фонi зниження температури та початок
заморозкiв.

Середньорiчна температура повiтря +9,4О. 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.

Тривалiсть безморозного перiоду в середньому 200 днiв. Першi морози
бУВаЮть У ДрУГiй половинi жовтня. Закiнчуються морози наlтрикiнцi квiтня.

СеРеДНъОрiчна швидкiстъ BiTpy 3 м/с. Переважають вiтри пiвнiчного
напрямку. Максимальна швидкiсть BiTpy в 19б9 роцi дооягала 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 ik у теплий
ПеРiОД РОкУ. Середньорiчна вiдносна вологiсть повiтря становить 7ЗYо.

2.6. Поводження з вiдходами

На СЬОгОДнi у MicTi вiдходи розмiщуються на наступних полiгонах:ý
полiгон твердих побутових вiдходiв Jф 1 (д-i - ТПВ JФl) (площа - 47,07О7 rа),
накопичУвач-випарювач ГIАТ <Мотор Ciry (1,55 га), полiгон ПАТ <Запорiзький
автомобiлебудiвниЙ завод>> (2,5 га), полiгон промислових вiдходiв у б. Середня
(загальна площа 22\ га). На територii б. Середня розташованi дiлянки
насТУПних пiдприемств - користувачiв: ПАТ <Запорiжст€Lль) (3 дiлянки
загалъною площеЮ 112,8 Га)' ПрАТ кЗапорiжкокс) (45,8 Га),
ПрАТ кЩнiпроспецсталь) (2 дiлянки загЕuIьною площею 40,69 га),
АТ кЗапорiзький завод феросплавiв> (15,5 га), ТОВ <<Технопромекспорт)
(6,0 Га). Також, на територii MicTa знаходиться вiдстiйник-шламонакопичувач
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I48,46 га), який входитъ до комплексу
позамайданчикового шламовидалення ПАТ <<Запорiжст€ulь).

ОДНiеЮ З основних особливостей iндустрiального комплексу
М. ЗаПОРiЖЖя е масштабнiсть ресурсовикористання i енергетично-сировинноi
спецiалiзацii економiки регiону що сприl{е значному утворенню i накопиченню
вiдходiв виробництва i споживання. I хоч певна частина вiдходiв у процесi
виробниЦтва переробляетъся i використовусться в якостi вторинних pecypciB,
переважна ix кiлькiсть нацромаджусться
шламонакопичувачах.

на полiгонах та у

У РеЗУЛЬТаТi виконання промисловими пiдприемствами
природоохоронних заходiв на полiгонах промислових вiдходiв звiльнилась
частина територiт вiд вiдходiв, зменшилась кiлькiсть вiдходiв за рахунок ik
утилiзацii або повернення у виробничий процес.

Однак, кiлькiсть вiдходiв виробництва, що розмiщуються полiгонах,\JдгIак, кlJIъкtL;,l,ъ IJrлхOлrts вироOництва, що розмlщуються на полlгонах,
залишаеться значною. З метою вирiшення цiеi проблеми на пiдприемствах
ПРОДОВЖУеТЬся впровадження заходiв по зменшенню кiлькостi утворення i
РОЗМiЩеННЯ Та збiльшенню кiлькостi повторного використання вiдходiв.

ВЛаСНИКами полiгонiв щоквартально проводяться дослiдження
поверхневих, rрунтових пiдземних вод та rрунтiв.

ПРОМислоВими пiдприемствами MicTa природоохороннi заходи
здiйснюв€tлись за рахунок власних коштiв.

Щля удосконалення роботи у сферi поводження з ТПВ в MicTi шляхом
Об'еДнання Запорiзького комун€шъного автотранспортного пiдприемства
082801 <<Комунсантрансекологiл> та нiмецькоi фiрми (REMONDIS> у 2008 роцi
бУЛО сТВорено спiлъне украiнсъко-нiмецьке пiдприемство <<Ремондiс
Запорiжжп (нинi правонаступник - ТоВ кВЕЛЬТУМ-Запорiжжп).

З МеТОЮ приведення MicTa до належного санiтарного стану
ПiдприсмсТвом 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\Ъ 1 була введена в експлуатацiю лiнiя по copTyBatlн}J
ТПВ, ДЛя сортування вторинноi сировини з контейнерiв пiд ресурсоцiннi
матерiали. Потужнiсть лiнii складас 100 тис. тонн на piK.

На Теперiшнiй час вивiз та розмiщення твердих побутових вiдходiв
ЗДiЙСНЮСться на единому дiючому полiгонi ТПВ J\b 1, який розташовано
поблизУ селища Леваневського. Полiгон тпВ J\b 1 експлуатуетьсяз 1952 року.

Станом на 01.01 .20|9 на полiгонi ТПВ J\b 1 накопичено близько
1б 276,7 тис. тонн вiдходiв. За даними ТОВ (ВЕЛЬТУМ-Запорiжжя> на
ПОЛiГОНi ТПВ J\Ъ 1 за 2018 piK було розмiщено близько 230,08 тис. тонц
вiдходiв.

ПРОбЛемоЮ с вiдсутнiстъ потужностей для безпечного розмiщення ТПВ 7
ПРавобережнiЙ частинi MicTa. Полiгон ТПВ Ns 2, який обслуговував
правобережну частину MicTa, бу" закритий у лютому 2007 року, оскiльки
вичерпав своi можливостi.

Щля будiвництва полiгону ТПВ J\s 3 на територii СонячноТ сiльськоI ради
Запорiзького району Запорiзькоi областi вiдведено земельну дiлянку площею
27 га Та оТримано .Щержавний акт на право поотiйного користування земельною
дiлянкою. Роботи по будiвництву полiгону ТIIВ Jt3 тривають.
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2.7 Здоров'я населення

Щемографiчнi показники в м. Запорiжжя характеризуються постiйним
ЗМеншеFIням. ЧисельIriсть населення за ocTaHHi три роки скорочусться. В 2015
роцi чисельнiсть наявного населення скJIад€LJIа 75299I особу, в 201 7 - 745432 , в
2018 -7З8728. В порiвняннi з201,6 роком чисельнiсть населення скоротилася на
\4263 особи, або майже на2,0 О/о.

Показники народжуваностi також мають тенденцiю до зниженнlI:201,6 -
8,3 на 1000 жителiв, 2017 - 7,6,2018 - 6,7.Скорочення rток€вника за три роки
становить 22,0 Yо.

Показники cмepTнocTi навпаки зростають. Так, у 20|6 смертнiстъ на 1000
наявного населення складЕLлаIЗ,6;у 201-7 - 74,7i у 2018 - 14,9 (попереднi данi).
Спостерiгаетъся зрiст на9,6 Yо.

На протязi ocTaHHix тръох poKiB природний прирiст населення становитъ:
20|6 (- 6,0); 201-7 (- 7,2);2018 (- S,2). Зрiст у вiд'емному значеннi складае36,7Yо.

Малюкова cмepTнicTb за перiод з 2016 по 2018 piK знизилася на 5,8 Уо
(2016 -5,90 %o;2017 *5,80 О/оо;2018 - 5,56О/оо).

Загальна захворюванiсть населення | Загальна захворюванiсть цаселення
(на 100 тис. населення) l tB абс. цифрах)

Показник заг€LлъноI захворюваностi по MicTy Запорiжжя за 2016-2018
роки мас тенденцiло до зниження (на 17,6Оh), €Lле вищиЙ показника по областi (в
середньому на 8,3Yо).

Захворюванiсть населення
серцево-судинцими захворюваннямII

(на 100 тис. населення)

Захворюванiсть ltаселення
серцево-судиннItми захворIованняп{и

(в абс. цифрах)
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Показник захворюваностi населення серцево-судинними захворюваннями

коливаетъся за ocTaHHi З роки вiд2874,9 в 20|7 до 2976,79 на 100 тис. населення
в 2018 роцi та мае тенденцiю до зростанItя (на 3,5Yо), та вищий за обласний на
2,8Уо (2018 piK).

Захворюванiсть населення
онкологiчними захворюваннями

(на 100 тис. населення)

Захворюванiсть населення
онкологiчними захворювапнями

(в абс. цифрах)

Показник захворюваностi населення на 2016 z0l7 2018

ЗЛоякiснi онкологiчнi хвороби мае тенденцiю до зросту (наЗ,6Yо) та перевищуе
обласний показник в середньому на 10,0%.

Захворюванiсть населення
на туберкульоз

(на 100 тис. населення)

Захворюванiсть населенпя на
туберкульоз

(в абс. цифрах)

2016 2017 2018
f Е мigrо Е облапь |

Показник захворюваностi населеннrI на туберкулъоз по MicTy Запорiжжя
За2Ot6 -2018 роки мае тенденцiю до зростання (на 6,8Уо) та нижче за обласний
на 30,6ОА (201 8 piK).

2.8 Прогнознi змiни у разi якщо докумеIIт державного плацування не
бупе прийнятий

Сучасний стан навколишнього природного середовища MicTa
ОХаРаКТериЗоВаниЙ на пiдставi аналiзу стану компонентiв довкiлля -\
аТМосферного повiтря, водних pecypciB, зелених насаджень, фунтiв, а також
ПоВоджеНня з вiдходами. Оцiнка тенденцiй передбача;lIа порiвняння основних
екологiчних параметрiв за ocTaHHi роки.

Також надана характеристика клiматичних умов MicTa та стану здоров'я
населення.

На теперiшнiй чаQ значна кiлькiсть iснуючих зелених насаджень потребуе
замiни або гrроведення комплексу доглядних робiт. Вiдсутнiсть системного або
коМПЛексного пiдходу до озеленення е основним чинником, якиft впливае на
стан зелених насаджень.

20L72016
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Бiльшiсть паркiв
встановлення iх в HaTypi.

i cKBepiB MicTa потребують визначення меж та

Вiдсутнiсть iнвентаризацiТ зелених насадженъ не дас змоги отриманнrI
достовiрних даних щодо якiсних характеристик зелених насаджень на територii
MicTa.

Маючи затвердженi межi паркiв i cKBepiB, можна чiтко, згiдно iз
законодавством, реryлювати розмiщення в них об'ектiв рекреацii, но
зменшуючи площi зелених насаджень. L{e також дозволить IIровести
iнвентаризацiю зелених насаджень, визначити ix стан i в под€tльшому

розробити заходи по iх вiдновленню, планувати заходи щодо розвитку та
реконструкцii паркiв та cKBepiB з урахуванням балансу територiй.

MicTo Запорiжжя - один з найбiльших промислових центрiв краiни. В
атмосферу урбанiзованоi територii надходятъ забруднюючi речовини.

В ocTaHHi роки рiзко зросла кiлькiстъ автомобiльного транспорту, який е
оДниМ З Джерел постiЙного надходження в атмосферу газоподiбних,
аероЗольних i твердих частинок, а також створюе стабiльно високиЙ piBeHb
шуму.

Характерна особливiсть клiматичних умов MicTa - дефiцит вологи, як
атмосферноi, так i Црунтовоi, несприятливi атмосфернi явища (пиловi бурi,
iHBepcii). Територiя MioTa вiдноситься до регiонiв з пiдвищеним природним
потенцiалом забруднення повiтря та несrтриятливими умовами розсiювання
викидiв в атмосферу.

Тому, одним з основних завдань е збiльшеннrl деревно-чагарникових
порiд, що володiють здатнiстю екологiчного доочищенFIя полютантiв,
антибактерiальними впастивостями, а також здатнiстю зменшення сили
звукових хвилъ, реryлювання вiтро-пилових та вiтро-газових потокiв,
формування найбiльш комфортних умов працi, побуту та вiдпочинку
населення.

Озеленення е також найефективнiшим засобом захисту грунту вiд ерозii та
надмiрного нагрiвання сонячним промiнням. Великi дерева з потужною
кореневою системою i трав'яна рослиннiстъ, KopeHi яких утворюють складне
сплетiння, нiби захоrтлюють Грунт у мiцну ciTKy, закрiплюючи його, сприяючи
затриманню вологи, полiпшуючи аерацiю, захищаючи вiд виносу поживних
речовин i як наслiдок, вiд водноi та BiTpoBoi ерозiТ.

Гiдрографiчна мережа MioTa Запорiжжя складасться з р.Щнiпро та малих
рiчок * Мокра Московка, Суха Московка, Верхня, Середня та Нижня Хортиця,
Кабиця, великоi кiлькостi cTpyMKiB та балок.

Береги рiчок i водойм пiддаютъся руйнiвнiй дii природних процесiв (дош5
повенi i T.iH.), що призводитъ до замулювання дна водних об'ектiв внаслiдок
сповзання i обвалення фунту в воду.

Тому важливим завданням с озеленення береговоi лiнii рослинами (дерева
i кущi) з потужною розгалуженою кореневою системою i стiйкими до
затогIлення - найбiльш екологiчним i естетичним способом берегоукрiпленлш.

Стан навколишнього середовища в MicTi помiтно впливас на стаII зелених
насаджень.

Самостiйна чи спiльна дiя численних негативних факторiв: забруднення
повiтряного середовища пиJ{ом i газами, дефiцит атмосферноi i грунтовоi
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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 зростання зелених насадженъ.

Bci перелiченi вище проблеми озеленення MicTa потребують комплексу
взасмоузгоджених заходiв, а у випадку неприйняття Програми озеленення
з€Lлишаться без вирiшення.

3. хАрАктЕристикА стАну доl}кIлля, умов
}I{итт€дIяльностI нАсвлЕння тА стАну Його здоровоя нА
тЕриторIях, якI Ймовrрно зАзнАють впJIиву (зА
АДМIНIСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ
IНФОРМАЦI€Ю ТА РВЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛIДЖЕНЬ).

iснуючих i створення нових територiй

Запорiжжя не розроблялися та не
якi б передбачаJIи комплекс заходiв по

збереженНЮ, реконструкцii та збiльшенню зелених насаджень MicTa вiдповtдно

Вiдповiдно до СтратегiТ MicTa Запорiжжя до 2028 рок1. прiоритетним для
MicTa е збереження та реконструкцiя
зелених насаджень.

Що теперiшнього часу у м.
затверджувЕLлися програми озеленення,

ДО ДерЖаВних будiвельних i санiтарних норм та створення бiльш сприятливих
умов для життедiяльностi людини.

Реалiзацiя Програми озелененшI спрямовуеться на пiдтримання
НzLлежноГо рiвня забезпеченостi населення якiсними озелененими територiями
Заг€Lлъного користування, що, в свою чергу, призведе до покращення стаIIу
Навколишнього природного середовища техногенно навантаженого MicTa, а
також здоров'я населення.

Збереження, реконструкцiя та збiлъшення зедених зон це ocHoBHi
найважливiшi елементи оптимiзацii мiського середовища, якi полiпшують
клiматичнi умови, беруть участь в очищеннi повiтря, несуть функцiонаJIьне
навантаження в ландшафтнiй органiзацiТ MicTa.

Примноження та оновлення зелених насад}кень у такому техногенно-
наВанТаЖеНоМу MicTi, як MicTo Запорiжжя е одним з прiоритетних напрямкiв
дiяльностi MicbKoT влади. З цiею метою, а також для покращення естетичного,
санiтарного стану прибудинкових територiй i об'ектiв масового перебуваннrI та
вiдпочинку населення, санiтарно-захисних зон гriдприемств в нашому MicTi,
щороку висаджуеться бiльше 2 тис. дерев.

Наразi в м. Запорiжжя вiдсутня концепцiя збереженнr[, реконструкцii тЬ
збiльшення зелених зон, запропонована Програма озеленення передбачае
проведення комплексу заходiв по збереженню, реконструкцiТ та збiльшсяню
зелених насаджень MicTa вiдповiдно до державних будiвельних i санiтарних
норм, утримання ik у здоровому та впорядкованому cTaHi та створення бiльш
сприятливих умов для життедiяльностi людини, що, в свою черц, буд. мати
тiльки тrозитивний впив на здоров'я мешканцiв MicTa.

Оскiльки заходи Програми озеленення спрямованi на впровадження
КОМПлекСУ заходiв по збереженню, реконструкцii та збiльшенню зелених
НаСаДЖенЬ MicTa, утримання ix у здоровому та впорядкованому cTaнi та
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створення бiльш сприятливих умов для життсдiяльностi людини, вiд ik
виконання можна очiкувати лише позитивнi результати на всiй територii MicTa.

4. ЕкологttIнI проБлЕмио у тому числI ризики впливу
нА здоров,я нАсЕлЕннrIо якI стосуються докумЕнтА
дЕржАвного плАнувАннrL зокрЕмА щодо тЕриторIЙ з
ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ (ЗА АДМIШСТРАТИВНИМИ
ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ [НФОРМАЦI€Ю ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ
дослцжвнь).

Програма озеленення спрямована на впровадження комплексу заходiв по
збереженню, реконструкцiТ та збiльшенню зелених насаджень MicTa вiдповiдно
ДО ДеРЖаВНИХ бУдiвельних i санiтарних норм, утримання iх у здоровому та
ВIIОРЯДКОВаНОМУ cTaHio тому результатом ik виконання можна очiкувати
покращення стану навколишнього природного середовища та здоров'я
НаСеЛеншI, Що призведе до створення бiлъш сприятливих умов дJuI
ЖИТТеДiЯЛЬНОСтi лЮдини, у т.ч. на територiях з природоохоронним статусом.

В Умовах iнтенсивного господарського навантаженнrI на складовi довкiлля
ЗеЛеНi насаДЖення е свосрiдними природними оазами, якi характеризуються
ВеЛИКОЮ РiЗноманiтнiстю. Озеленення е найефективнiшим засобом захисту
rРУНТУ вiд ерозii та надмiрного нагрiвання сонячним промiнням. ,Щеревна,
ЧаГаРНИКОва i трав'яна рослиннiсть створюе позитивний мiкроклiмат. В парках
MicTa гнiздяться ряд диких видiв птахiв.

Зеленi насадження здатнi до очищення повiтря вiд полютантiв, мають
аНТИбаКтерiалънi властивостi, а також здатнi зменшувати piBeHb шуму в
ЖИТЛОВiЙ забУдовi. Ефективнiсть зниження шуму зеленими смугами з€Lлежить
вiд 1хньо1Бо1 ширини та складае вtд lU 7о.

Bci цi чинники формують бiльш комфортнi умови працi, побуту та
вiд |0 %.

вiдпочинку населення, що в свою чергу позитивно вiдзначаеться на здоров'i
людини.

СильлIi/слабкi сторони ПрограмII коп{плексного озеленення
м.Запорi}кжя *la 20|9-2029 роки <<Зелене MicTo>>

Програма озеJIеFIення

розроблена з урахуванням положень
мiстобудiвноi документацii <Проект
внесення змiн до генераJIьного плану
MicTa Запорiжжя>, затвердженоI
рiшенням ЗапорiзькоТ мiсъкоi ради вiд
27.09.20|7 J\гg31 <Про затвердження
rчriстобудiвноi документацii <<Проект
внесення змiн до генер€Lльного плану
MicTa Запорiжжя)) та внесення змiн до
генерального плану MicTa Запорilкжя,

В зв'язку з вiдсутнiстю у
Програмi озелененЕя конкретниý
показникiв фiнансового
забезпеченнrI, визначення гlотреб та
потужFIостей для реалiзацii if
заходiв лягае на вiдповiдальних
виконавцiв

Сильнi сторони Слабкi сторони
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затвердженого рiшенням Запорiзькоi
MicbKoi ради вiд 15.09.2004 М4)>, а
також Стратегii розвитку MicTa
Запорiжжя до 2028 року, затвердженоi
рiшенням ЗапорiзькоТ MicbKoi ради вiд
20.1,2.2017 Ns57

мояtливостi Загрози

Лише прийняття Програми
озеленення, якою передбаченi
вiдповiднi заходи, .дасть можливiсть
комплексно вирlшити питання
збереження, реконструкцii та
збiльшення зелених насаджень MicTa

обмеженiсть об'емiв
фiнансування заходiв

5. ЗОБОВОЯЗАННЯ У СФЕРI ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ
ЧИСЛI IIОВ,ЯЗАНI IЗ ЗАПОБIГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПJIИВУ НА
ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНI НА МIЖНАРОДНОМУ,
ДЕРЖАВНОМУ ТА IНШИХ PIBH'IX, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАНШI, А ТАКОЖ ШЛЯХИ
ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ,ЯЗАНЬ ШД ЧАС IIЦГОТОВКИ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Заходи, передбаченi Програмою озеленення, направленi на збереження,

реконструкцiю та збiльшення зелених насаджень MicTa вiдповiдно до
державних будiвельних i санiтарних норм, утримання ik у здоровому та
впорядкованому cTaHi, 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'язанi
iз запобiганням негативному впливу на здоров'я населення, встановленi на
мiжнародному, державному та iнших рiвнях, що стосуються Програми
озеленення, вiдсутнi.

6. ОIIИС НАСЛЦКIВ ДЛЯ ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ДЛЯздоров,я нАсЕлЕннr[о у тому числI вторинних,
кумулrIтивних, синЕргIчних, коротко_, сЕрЕдньо- тА
довгострокових (1, 3_5 тА 10_15 POKIB вIдповцно, А зл
нЕоБхцностI _ 50_100 POKIB), IIостIЙних I тиIчIIIАсоБих,
ПОЗИТИВНИХ I НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКIВ.

Вiдповiдно до внесених змiн до Генерального плану розрахунок
нормативноi забезпеченостi зеленими насадженнями заг€Lльного користування
виконаний у вiдповiдностi до ДБН 360 92** п.5.4. ГIлоща озеленених
територiЙ, з урахуванням зелених насаджень житлових раЙонiв, приЙмаеться з

розрахунку 21,85 м2 на 1 людину. Потреба у зелених насадженнях загаJIьного
користуваннrI FIa етап |5-20 poKiB становитиме 1б70,0 га, необхiдне додаткове
розмiщення 1053,0 га насаджень.
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Оскiльки Програма озеленення спрямована на впровадження комплексу
заходiв по збереженню, реконструкцii та збiльшенню зелених Еасаджень MicTa
вiдповiдно до державних булiвельних i санiтарних норм, утримання iх у
здоровому та впорядкованому cTaHi, одним iз результатiв ix виконання мас
стати покращення стану навколишнього природного середовища та здоров'я
населення, що призведе до створення бiльш сприятливих умов дJuI
життедiяльностi людини.

Имовiрний екологiчний вплив IIа складовi довltiлля

Оцiнка ймовiрного впливу
проекту Програми озеленення на довкiлля вiдповiдно до контрольного перелiку

м
Чи може реалiзацiя

докуNIенту лер}кавного
планyвання спричинити:

негативний вплив пом'якшення
iснуючоi
ситчацiiТак Ймовiрно Hi

ГIовiтря
1 Збiльшення викидiв

забруднюючих речовин вiд
стацiонарних джерел?

+

2. Збiлыпення викидiв
забруднюючих речовин вiд
пересувЕIих дтtерел?

+

J. Погiршення якостi
атмосферного повiтря?

+ +

4, Появу джерел неrrриемних
запахiв?

+

5. Змiни повiтряних потокiв,
вологостi, температури або тс
будь-якi локальнi чи
регiональнi змiпи клiмату?

+ -г

Воднi ресурси
6. Збiльшення обсягiв скидiв у

пoвepxнeBi води?
+

1. Буль-якi змiни якостi
поверхцевих вод (зокрема
таких показникiв як
температура, розчинений
кисень, прозорiсть, аJIе не
обмежуючись ними)?

+

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

+ t

9. значне зменrrrення кiлькостi
вод, що використовуються
для водоtIостачання
населенню?

+

10, збiльшення навантФкення на
каналiзацiйнi системи та
погiршення якостi очистки
стiчних вод?

+
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11 Появу загроз для шодей i

матерiа-rrьних об'ектiв,
пов'язаних з водою (зокрема
таких, як паводки або
пiдтоплення)?

+

1,2. Змiни напрямiв i швидкостi
течii поверхневих вод або
змiни обсягiв води буль-
якого IIоверхневого водного
об'екту?

+

13. Порушення гiдрологiчного та
гiдрохiмiчного режиму
маJIих рiчок регiону?

+ +

14. Змiни напряму або
швидкостi потокiв пiдземних
вод?

+

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

+

16. Забрулнення пiдземних
водоносних горизонтiв?

+

Вйходи
17. збiльшення кiлькостi

утворюваних твердих
побугових вiдходiв?

+

18. збiльшення кiлькостi
утворюваIIих чи
накопичених промислових
вiдходiв IV класу небезпеки?

-r

19. збiльшення кiлькостi
вiдходiв I- Ш класу
небезпеки?

+

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

+

21 Утворення або накопичення

радiоактивних вiдходiв?
+

Земельнi DесуDсII
22. Порушення, перемiщенпя,

ущiльненЕя {рунтового
шару?

r

Zэ. Буль-яке посилення BiTpoBoi
або водноi ерозii грунтiв? + ý+

24. Змiни в топографii або в
характеристиках рельефу?

+

25. Появу таких загроз, як
землотруси, зсуви, оелевi
потоки, провали землi та
iншi подiбнi загрози через
нестабiльнiсть лiтогенноi
основи або змiни геологiчноi
стрчктури?

+



2|
26. CpTeBi змiни в cTpyKTypi

земельного фонду, чиннiй
або планованiй практицi
використання земель?

+

2]. Виникнення конфлiктiв мiж
ухваленнями цiлями ДДП та
цiлями мiсцевих громад?

+ +

Бiорiзнопrанiття,га рекреацiйнi зоци
28. негативний вплив на об'екти

природно-заповiдного фонду
(зменшення площ, початок
небезгrечноi дiяльностi у
безпосереднiй близькостi або
на ix територii тощо)

+

29. Змiни у кiлькостi видiв
рослин або тварин, iхнiй
чисепьшостi або
територiальному
IIредставництвi?

+ +

30. збiльшення площ
культур

зернових
або

угiдьсlльськогосподарських
в цiлому?

+

31 Порушення або деградацiю
середовищ iснування диких
видiв тварин?

+

э /.. Будь-який вплив на кiлькiсть
i якiсть нЕuIвних

рекреацiйних можливостей?
+ +

аa
JJ. Будь-який впдив на наявнi

об'екти iсторико-культурноi
спадщини?

+

з4. Iншi негативнi впливи на
естетичнi пок€вники об'ектiв
довкiлля (порепони дJuI
публiчного огляду
м€}льовничих красвидiв,
появу естетично прийнятих
мiсць, руйнування
цам'ятникiв природи тощо)?

+ l

НаселеrIня та iнфраструктура
з5. Змiни в локалiзацiТ,

розмiщеннi, щiльностi, та
зростаннi кiлькостi
населеннlI будь-якоТ
територiТ?

+ ý

з6. вплив на нинiшнiй стаЕ
забезпечення житлом або
виникнення цових потреб у
житлi?

+

1-эl. сl.ттевий вплив на нинiшню
трtlнспортну систему? Змiни
в cTpyкTypi транспортних
потокiв?

+
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з8. Необхiднiсть булiвништва

нових об'сктiв для
забезпечення транспортЕих
сполучень?

+

з9. Потреби нових або суттевий
вплив на наявнi комунальнi
послуги?

+

40. Появу будь-яких реальних
або потенцiйних загроз для
здоров'я людей?

+ +

Екологiчне управлiння та монiторин
4| Послаблення правових i

економiчних механiзмiв
контролю в га-гlузi
екологiчноi безпеки?

+

42, Погiршення екологiчного
монiторингу?

+

4з, Усунення наявних
механiзмiв впливу органiв
мiсцевого самоврядування на
процеси техногенного
навантаження?

+

44. Стимулювання розвитку
екологiчно небезпечних
галузей виробництва?

f

Iнше
45. Пiдвищення рiвня

використання будь-якого
видy цриродних pecypciB?

-г

46. Суттеве вилучення будu-
якого невiдновлюваного
ресурсу?

+

41, збiльшення споживання
зЕачних обсягiв палива або
енергii?

+

48. Суттеве порушення якостi
природного середовища?

+ +

49. Появу можливостей
досягнення
короткотермiнових цiлей, якi
ускладнюватимуть
досягнення довготривалих
цiлей у майбугньому?

+ +

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

-L
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7. зАходи, Iцо пЕрЕдБАчА€ться вжити для зАпоБIгАння,
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ,ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛЦКIВ
ВИКОНАНШI ДОКУМВНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

е елементами

мiсцевi органи
вiдповiдно до

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про благоустрiй населених пунктiв>>

зеленi насадження уздовж вулиць i дорiг, в гIарках, скверах, на €Llrеях,

бульварах, в садах, iнших об'ектах благоустрою загаJIьного користування,
санiтарно-захисних зонах, на гrрибудинкових територiях;
(частинами) об'ектiв благоустрою.

Органiзацiю благоустрою населених пунктiв забезпечують
виконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядування
повноважень, установлених законом.

Благоустрiй населених пунктiв передбачас, зокрема, розроблення i
здiйснення ефективних i комплексних заХодiв з утримання територiй
населених пунктiв у нuLлежному cTaHi, iх санiтарного очищення, збереженнrI
об'сктiв заг€шьного користування, а також шриродних ландшафтiв, iнших
природних комплексiв i об'ектiв.

Заходи, якi передбаченi проектом Програми комплексного озеленення
м.Запорiжжя на 2019-2029 роки <<Зелене MicTo>>, направленi на реалiзацiю
положень Закону УкраТни <Про благоустрiй населених пунктiв>'та iнших
нормативно-правових aKTiB у сферi благоустрою та не передбачаютъ негативнi
наслiдки на довкiлля та здоров'я населення.

8. оБгрунт)rвАння виБору випрАвдАних АльтЕрнАтив,
ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯО ОIIИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДЙСНЮВАЛАСЯ
СТРАТЕГItIНА ЕКОЛОГI]IIIА ОЦIНКА, У ТОМУ ЧИСЛ БУДЪ-ЯКI
УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНIСТЬ IНФОРМАЦIi ТА ТЕХНIЧНИХ
ЗАСОБIВ ПIД ЧАС ЗЛЙСНЕННЯ TAKOI ОЦIНКИ).

Дльmернаmuва I:
<<Нульовий сценарifu - тобто опис, прогнозування та оцiнка ситуацii у

випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

Альmернаmuва 2;
<Передбачення у проектi

м.Запорiжхся на 2019-2029 роки
урахування заходiв з утримання
впорядкованому cTaHi, а також
комунЕLлъних пiдприемств MicTa>>.

Програми комплексного озелененшI
<<Зелене MicTo>> комплексу заходiв без

зелених насадженъ у здоровому та
оновлення матерiально-технiчноi бази

У разi з€tлишення iснуючоi на данпй момент ситуацii без змiн проблема
продов}куватиме iснувати, що не забезпечить досягнення поставленоi мети -

проведення комплексу заходiв по збере)tенню, реконструкцii та збiльшеннЮ
зелених насаджень MicTa вiдповiдно
норм та створення бiльш сприятпивих

до державних булiвельних i санiтарних
умов для життедiяльностi людини.
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Обрання Дльmернаmuвu 2 :

ПередбаченнrI у Програмi озеленення комплексу заходiв без урахування
заходiв з утримання зелених насадженъ у здоровому та впорядкованому cTaHi, а
також оновлення матерi€lJlьно-технiчноi бази комунаJIъних гtiдприемств MicTa,

унеможливило ефективно здiйснювати iншi заходи направленi на збереження,

реконструкцiю та збiльшення зелених насаджень MicTa вiдповiдно до
державних булiвельних i санiтарних норм.

9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНI ДЛrI ЗДIЙСНЕННЯ МОIIIТОРИНГУ
НАСЛIДКIВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКIЛЛЯ, У TOIИY ЧИСЛI ДЛЯ ЗДОРОВ,Я
нАсЕлЕнш[.

Оскiльки Програму озеленення розроблено з урахуванням вимог Стратегii
роЗвитку MicTa Запорiжжя до 2028 року, затвердженоi рiшенням Запорiзъкоi
мiськоi ради вiд 20.|2.2017 Jф57, та з метою досягнення цiльових показникiв
Стратегii, доцiльно скористатись тими ж показниками, що встановленi дjul
СтратегiТ роздiлi <Впровадження та монiторинг реалiзацiТ Стратегii>
(Щодаток

10. ошис Йtиовrрних трАнскордонних нАслIдI{Iв для
ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ДЛЯ ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА
нАявностI)

За приведеною оцiнкою вiдсутня ймовiрнiстъ транскордонних наслiдкiв
результатi прийняття Програми озеленення.

11. рЕзюмЕ нЕтшхнIIIного хАрАктЕру IНФОРМАЦII,
пЕрЕдБАчЕноi гrунктАми 1_10 цI€i чдстини, розржовАнЕ нА
ШИРОКУ АУДИТОРIЮ.

Цей Звiт мiстить аналiз наслiдкiв прийняття рiшення Запорiзькоi MicbKoT

ради <Про затвердження Програми комrrлексного озеленення м.Запорiжжя на
2019-2029 роки <<Зелене MicTo>>.

Програма озеленення визначас ooHoBHi шляхи вирiшення питань
збереження та розвитку зелених зон MicTa KoHKpeTHi органiзацiйно-технiчнi
заходи, вiдповiдальних виконавцiв та строки ik здiйснення. t

у
8).

Збереження, реконструкцiя та збiльшення зелених
найважливiшi елементи огlтимiзацii мiського середовища,

зон
якi

це ocHoBHi
полiпшуrоть

клiматичнi умови, беруть участь в очищеннi повiтря, несуть функцiонаJIьне
навантаження в ландшафтнiй органiзацii MicTa.

Примноження та оновлення зелених насадженъ у такому техногенно-
навантаженому MicTi, як MicTo Запорiжrкя е одним з прiоритетних напрямкiв
дiяльностi MicbKoi влади. З цiею метою, а також для покращення естетичного,
санiтарного стану прибулинкових територiй i об'ектiв масового перебування та
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вiдпочинку населення, санiтарно-захисних зон пiдприемств в нашому MicTi,
щороку висаджуетъся бiлъше 2 тис. дерев.

Наразi в м. Запорiжхtя вiдсутня концепцiя збереження, реконструкцii та
збiльшення зелених зон, запропонована Програма озеленення передбачае
проведення комплексу заходiв гrо збереженню, реконструкцii та збiльшенню
зелених насаджень MicTa вiдповiдно до державних будiвельних i санiтарних
норм, утримання ik у здоровому та впорядкованому cTaнi та створення бtльш
сприятливих умов для життедiяльностi людини, що, в свою чергу, надасть
тiльки позитивний впив на здоров'я мешканцiв MicTa.

Вiдповiдно до Закону УкраIни <Про благоустрiй населених пунктiв>
зеленi насадження уздовж вулиць i дорiг, в парках, скверах, на алеях,
бульварах, в садах, iнших об'ектах благоустрою заг€Lлъного користування,
санiтарно-захисних зонах, на прибулинкових територiях; е елементами
(частинами) об'ектiв благоустрою.

Органiзацiю благоустрою населених пунктiв забезпечують мiсцевi органи
виконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до
повноважень, установлених законом.

Благоустрiй населених пунктiв передбачас, зокрема, розроблення i
здiйснення ефективних i комплексних заходiв з утримання
населених пунктiв у наJIежному cTaHi, iх санiтарнOго очищення,

територiй
збереження

об'сктiв заг€Llrьного користування, а також природних ландшафтiв, iнших
rrриродних комплексiв i об'сктiв.

Заходи, якi передбаченi проектом Програми комплексного озелененшI
м.Запорiжжя на 20|9-2029 роки кЗелене MicTo>>, направленi на реалiзацiю
положень Закону Украiни кПро благоустрiй населених пунктiв>> та iнших
нормативно-правових aKTiB у сферi благоустрою та не передбачають негативнi
наслiдки на довкiлля та здоров'я населення.
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