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ОБСЯГ ДОСЛIДЖЕНЬ ТА МЕТОДОЛОГUI СТРАТЕГIЧНОi
ЕКОЛОГItIНОi ОЦIНКИ

З 12 жовтня 2018 року в УкраiЪi введено в дiю Закон УкраiЪи <iПро
стратегiчнУ екологiчнУ оцiнку>>, якиЙ визначае необхiднiсть здiйснення
ПРОЦеДУРИ СТРаТеГiЧНОТ екологiчноi оцiнки для документiв державного
планування у встановленому законодавством порядку.

Стратегiчна екологiчна оцiнка (далi - СЕО) * че iHcTpyMeHT стратегiчного
ПЛаНУВаННЯ, НаПравлениЙ на включення екологiчних прiоритетiв в програми,
плани, полiтики.

Наприкiнцi 2018 року розпорядженням мiського голови Буряка В.В. було
створено робочУ групУ з пiдготовки Програми комплексного озелененнrI
м.Запорiжжя на 2019-2029 роки <<Зелене MicTo>>.

Структурними пiдроздiлами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради з
УРаХУВаНняМ пропозицiй членiв робочоi групи було розроблено проект
Програми комплексного озеленення м.Запорiжжя на 2О1,9-2029 роки <<Зелене
MicTo> (далi - Програма озеленення).

Програмою озеленення передбаченi заходи спрямованi на утримання у
здоровому та впорядкованому cTaHi зелених насаджень; розробку планiв
реконструкцii i збiльшення зелених насаджень; забезпеченнrI збалансованого
розвитку MicbKoi зеленоi зони.

ЛИСТОМ вiд 13. 1 l .2018 J\b 13/1 1- 1/201 8 Об'еднання |ромадсъкiх i
полiтичних сил Запорiжжя, науковцiв та представникiв ЗМI (Еко коАлIцUI
ЗАПОРDКЖЯ) запропонув€Lла виконавчому KoMiTeTy Запорiзъкоi мiськоi ради
ПiД ЧаС РОЗРОбки Програми озеленення органiзувати проведення Ti стратегiчноi
екологiчноi оцiнки (Щодаток 1).

ТаКИМ Чином, враховуючи пропозицii |ромадськостi, здiйснюеться
стратегiчна екологiчна оцiнка проекту Програми озеленення.
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ОБСЯГ СТРАТЕГIЧНОi ЕКОЛОГIЧНОТ ОЦIНКИ

можливих негативних

,Щля цього в Звiтi СЕО проведено:

Перше завдання було визначити обояг (скоупiнг) стратегiчноi екологiчноi
оцiнки, коло органiв влади, якi братимуть участь у консультацiях, та
зацiкавлених cTopiH i необхiдного стугIеня з€Lлучення громадськостi до
консультацiй i участi у СЕО.

Щiлями СЕО Програми озелененнlI е:

. оцiнити наслiдки виконання заходiв Програми озеленення для
довкiлля, у тому числi для здоров'я населення;

о визначити виправданi альтернативи;

розробити заходи iз запобiгання, зменшення та пом'якшеннrI
наслiдкiв виконання Програми озеленення.

. характеристику стану довкiлля (базовий сценарiй);

. Здiйснено огляд наслiдкiв, якi можутъ мати мiсце у разi виконаннrI
документа державного плануваннrI ;

пiдготовлено рекомендацii до впровадження документа державного
планчвання.

4 квiтня 20119 року на сайтi Запорiзькоi MicbKoi ради (https://zp.gov.ua)
опублiковано заяву про визначення обсягу стратегiчноТ екологiчноi оцiнки
проекту Програми комlrлексного озеленення м.Запорiжжя на 201,9-2029 роки
<<Зелене MicTo>>. Що 22 квiтня 20|9 року приймались зауваженнrI i пропозицii до
ЗаяВи про визначення обсягу СЕО. Проте зауваження та пропозицii до обсяry
дослiджень не надходили.

В рамках процедури СЕО управлiнням з питань екологiчноi безшеки
Запорiзькоi MicbKoi ради було направлено заяву про визначення обсяry
стратегiчноi екологiчноi оцiнки проекту Програми комплексного озелененшI
м.Запорiжжя Еа 2019-2029 роки <<Зелене MicTo> до ,Щепартаменту охорони
здоров'я Запорiзькоi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ та.Щепартаменту екологii
та природних pecypciB Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

Щепартамент охорони здоров'я ЗапорiзъкоТ облдержадмiнiстрацiТ
Зауважень чи пропозицiй до обсягу стратегiчноТ екологiчноi оцiнки проекту
Програми озеленення не мае (лист вiд 04,04.2019 Ng1738/01-03) (Щодаток 2)"

Щепартаментом екологii природних pecypciB Запорiзькоi\
облдержадмiнiстрацii листом вiд 15.04.2019 J\blб3/02.|-I7l04.З (Щодаток 3)
наданi пропозицii.

здiйсненнi СЕО застосовувались два пiдходи:
стратегiчний аналiз: базуеться на аналiзi стратегiчних прiоритетiв,

цlлеи та завдань;
та iмпактний пiдхiд: базустъся на методах оцiнки впливiв та ризикiв

та прогнозуваннi очiкуваних наслiдкiв.
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1. ЗМIСТ ТА OCHOBHI ЦIЛ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ,ЯЗОК З IНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ
дЕр}ItАвног о плАнувАннrI

Програма озеленення е документом державного планування, що пiдлягае
затвердженню Запорiзькою мiською радою.

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

Заходи Програми мають стати ocнoвolo для планування та фiнансування
реалiзацii проектiв нового булiвничтва, реконструкцii i капiт€tльного ремонту
Зелених насаджень, а також проведення робiт щодо поточного ремонту i
утримання зелених насаджень.

Програма направлена на утримання у здоровому та впорядкованому cTaHi
Зелених насаджень; розробку планiв реконструкцii i збiльшенIuI зелених
насаДЖень; забезпечення збалансованого розвитку MicbKoT зеленоТ зони.

Програма визначатиме концепцiю збереження, реконструкцii та
збiльшення зелених зон MicTa, що базуеться на положеннях:

Закону УкраiЪи uПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪЬ;
Закону Украiни <Про благоустрiй населених пунктiв>;
Методичних рекомендацiй з розроблення мiсцевих програм розвитку та

збереження зелених насаджень, затверджених наказом MiHicTepcTBa з питань
житлово-комунального го сподарства УкраiЪи вiд 2З . 12.20 1 0 Ns46 б ;

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах Украiни,
ЗаТВерДЖениХ наказом MiHicTepcTBa будiвництва, архiтектури та житлово-
комунrLльного господарства вiд 10.04.200б J\Ъ105, заресстрованим в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 27 липня 2006 р. за Ng880/12754.

Проект Програми розроблено з урахуванням положень мiстобудiвноi
ДокУментацii <Проект внесення змiн до генер€Lльного плану MicTa Запорiжжя>,
затвердженоi рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради вiд 27.09.2017 М31 кПро
затвердження мiстобудiвноI документацii <<Проект внесення змiн до
генер€tльного плану MicTa Запорiжжя)) та внесення змiн до генераJIьного ппаIIу
MicTa Запорiжжя, затвердженого рiшенням Запорiзъкоi MicbKoi ради вiд
15.09.2004 J\b4), а також Стратегii розвитку MicTa Запорiжжя до 2028 року,
затвердженоi рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 20. |2.2017 Ns57.
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2. хАрАктЕристикА поточного стАну довкIлля, у тоNtу
ЧИСЛI ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНI ЗМIНИ ЦЬОГО
СТАНУ, ЯКIЦО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАН)rВАННЯ НЕ БУДЕ
зАтвврд)ItЕно
СТАТИСТИЧНОЮ
дослIд}Itвнь)

(зА АДIИIНIСТРАТИВНИМИ дАними,
IНФОРIИАЦI€Ю тА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ
lля пidzоmовкl,l зазначеноео розdiлу вuкорuсmовувалuсь daHi Головноео

управлiння сmаmuсmuкu у ЗапорiзькiЙ обласmi, Мiэtсреziонально?о офiсу
Захltснuх wtacuBiB dHiпpoBcbKttx воdосховlJLц, Запорiзькаzо обласноzо ценmру з
еidролlеmеоролоеi||, lepatcaBHoi'усmановtl кЗапорiзькuй обласнuй лабораmорнuй
Ценmр МОЗ Украiнu>, dепарmаменmу охоронu зdоров'я Запорiзькоi MicbKot
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 fiiдприемств, як TaKi, що
здiйснювали викиди забруднюючих речовин (без вуглецю дiоксиду) в
атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел.

Обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами (без урахуванIш вуглецю дiоксиду) за даними
Головного управлiння статистики у Запорiзъкiй областi за 2018 piK скл€lли
7I,З тис. тонн, що становить l02,0Yo до обсягiв викидiв за2017 piK.

Щинамiка викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря MicTa, тис. T/piK

* - З 2016 РОку ОргашI статистики не розраховутоть вIшиди забрудr*оючLD( речовин та парниковI,D(
газiв у повiтря вiд транспортних засобiв.

Систематичнi спостереження за BMicToM забруднюючих речовин в.
атмосферному повiтрi MicTa проводятъся Зашорiзьким обласним центром з
гiдрометеорологii та ,Щержавною установою <Запорiзъкий обласний
лабораторний центр МОЗ УкраiЪш.

За даними дослiджень ЩУ <Запорiзький обласний лабораторний центр
МОЗ УкраiЪи> у зонi житловоi забудови пiд факелом викидiв промислових
пiдприсмств у 2018 роцi виконано 1191 дослiдження стану атмосферного
повiтря. Перевищення гранично допустимих концентрацiй забруднюючих
РеЧОВИн ВияВЛено у 211 випадках, що скJIадае |7,7Оh вiд загальноi кiлькостi
проб. ПеревищеннrI гранично допустимих концентрацiй забруднюючи;{

Викиди Роки
2014 20|5 201'6 20l7 2018

Уоього,
у тому числi:

I24,] II4,7

вlд
стацiонарних

джерел

86,7 83,3 70,2 69,9 7|,з

вlд
автотрансгIорту

38,0 зI,4 _* * *



речовин 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. Нижче середньобагаторiчного
пок€lзника ресструв€Lпося забруднення
Шевченкiвському та Олександрiвському
ItoMyHapcbкoмy районах перевиrцення не рееструвалися.

Запорiзьким облаоним центром з гiдрометеорологii на 5-ти стацiонарних
у 2018 роцi середньомiсячнi концентрацii по MicTy перевищувrLли ГД( в
по двоокису Еlзоту, в 1,99 раз по фенолу tB |,47 раз по формальдегiду.

Середньомiсячнi концентрацii пилу, оксиду вуглецю, оксиду

За Даними спостережень за якiстю атмосферного повiтря, якi проводяться

двоокису сiрки, хлористого водню, фтористого водню не перевищув€Lли ГДК.
У 2018 роцi, у порiвняннi з 2017 роком, забруднення повiтря двоокисом

'ВОТУ, 
ОКСИДОМ €IЗоТУ та фенолом дещо зменшилося, а по iншим забруднюючим

речовинам заJIишилося на тому ж piBHi.

2.2. Воднi ресурси

MicTo Запорiжжя розташовано на р. Щнiпро. Вiд MicTa до гирла 331 км,
довжина рiчки у межах MicTa скJIадае 24,2 кжl. Русло р. Щнiпро в районi MicTa
зарегульовано Щнiпровсъким i Каховсъким водосховищами.
мережа Запорiжжя складасться, oKpiM р. Щнiпро, з мЕtлих

Гiдрографiчна
рiчок: Мокра

МОСковка, Суха Московка, Верхня, Середня та Нижня Хортиця, великоi
кiлькостi cTpyMKiB i балок. Щовжина мшIих рiчок у межах MicTa складае 2б км,
сTPYMKiB * 11,5 км, балок iз водотоками -22,3 км. Рiчка Щнiпро с джерелом
Водопостачання промислових об'сктiв MicTa, джерелом енергii, а також
ПОВНiСтю ЗаДовольняе господарсъко-питнi потреби MicTa, е транспортною
артерiсю та цiнним рекреацiйним ресурсом.

ротягом ocTaHHix poKiB забiр води по MicTy скJIадае I97 - 218 млн. M3/piK.
Загальний скид поверхневий вод
IЗ4,5 млн. M'/piK до 120,6 млн. M'/piK.

за ocTaHHi 5 poKiB зменшився зi

за даними Ду <запорiзький обласний лабораторний центр Моз Украiъи>
у 2018 роцi було вiдiбрано 217 (в 20Iб роцi - 244) проби води з р. Щнiпро для
ПРОВеДення Дослiджень по санiтарно-хiмiчним показникам, з них 137 проб не
вiдповiдали гiгiенiчним нормам (63,0%).

.Щля проведення дослiджень по санiтарно-мiкробiологiчним покzlзникам у
2018 Роцi було вiдiбрано 223 проби води з р. Щнiпро, вiдхилення зареестрованi
в 37 пробах, що склада€ |6,5О^,у 2017 роцi l8,6oh.

'Забiр i використання свirкоi води по м. Запорiжжя, млн. M'/piK

атмосфери в Щнiпровському,
районах. У Хортицькому та

постах
1,8 рез

Еtзоту,

20l'4 2015 20]r6 2011 2018
Забiр води 218,0 202,9 |97,6 I90,2 |96,7

Використання свiжоi
води

207,| l64,з 160,з 157,0 т60,7



Скид зворотних
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вод по м. Запорiжжя, млн. ,З/рiк

2014 2015 20]'6 2011 201 8
Усього |з4,5 130,0 12I,5 119,9 l20,6
Нормативно очищенi 47,80 45"83 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 52,4| 54,59
Нормативно чистi без
очистки

22,6I 24,00 2з,12 23,65 21,80

2014 2015 20l.6 201'7 201 8

з2,\з 28,006 ?? ýý1 22,496 24,0з2

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

ОСНОВНиМи водокористувачами в м. Запорiжжя е ПАТ <Запорiжст€tль) та
КП <<ВОДОКаНал>>. Обсяги використання води та скидiв цих пiдприемств
скJIадаюТь бiльше 95 % вiд загальниХ показник!в по MicTy. Так, У zotB Роцi
ГIАТ <Запорiжст€Lль)> було забрано 97,27 млн. м' води, скинуто 62,87 ,л". пл'
зворотних вод, КП <ВодоканаJI> було забрано 94,7з 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 рахуноlt
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, сурiпка,
КУЛЬбаба, ЖОВТецi, грицики тощо. У флорi представленi лiкарсъкi рослини -
кропива, пижма, деревiй, звiробiй, чистотiл та карантиннi види.

Серед вищоТ водноТ рослинностi у водоймах рiзного типу домiнуе очерет.
Фауна безхребетних тварин MicTa формусться за рахунок фауни

ПРИРОДНИХ СТеПОВИх Та лiсових бiогеоценозiв i в них зустрiчаються види, якi
ГIРИСТосованi до урбанiзованих територiЙ i ik налiчуеться понад 4 тисячi видiв.
ТаК, на оЗеленених дiлянках м. Запорiжжя часто зустрiчаютъся клопи, коники,
бабки, цвiркуни, жуки, метелики, бджоли, джмелi, тощо.

В фаУнi м. Запорiжжя рееструеться 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'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€шьного плану м. Запорiжжя
(КОРИryВання) Площа зелених насаджень загzLльного користування складае
617 Га (1,9 ОА вiд загалъноТ площi MicTa). Нормативне забезпечення в зелених



9

Насадженнях, з урахуванням зелених насаджень житлових районiв, приймаеться
вiдповiдно до ДБН 360-92** з розрахунку 21,85 MZ на 1 люд. Потреба у зелених
насаДЖеннях загаJIьного користуваннrI на етап 15-20 poKiB становитиме
1670,0 га, необхiдне додаткове розмiщення 1053,0 га насаджень.

ВiдповiДно до внесення змiн до генер€Lлъного плану м. Запорiжжя
(коригУвання), у MicTi налiчуеться 22 парка iз заг€Lльною площею близько
296,З Га, а також 75 cKBepiB, iз загальною rтлощею близько 196,0 га. Загапом,
площа Bcix зелених насаджень складас бI7 rа (без о.Хортиця).

СеРед осНовних мiстобудiвних причин, якi негативно впливаютъ на стан
озеленення територiй, слiд зазначити TaKi:

- череЗсмужжя розташування промислових комун€tльно_скJIадських i
Сельбищних раЙонiв, природоохоронних i рекреацiйних територiй, яке
iсторично скл€tлося;

- неУПорядковане розростання пiдприемств в попереднiй перiод розвитку
промислового комплексу;

- наявнiсть потужноi транспортноi мережi та швидке
автомобiльного iндивiдуального транспорту;

- зменшення дiлянок зелених насаджень.
Вiдповiдно до внесення змiн до генер€rльного

зростаннrI кiлькостi

'..

плану м. Запорiжжя
(коригування) передбачено розвиток ландшафтно-рекреацiйноi зони.

Одночасно iз зеленими насадженнями заг€шьного користування
ПеРедбачаютЬся зеленi насадження спецiа_гtъного призначення, що формуються
в межах :

caHiTapHo захисних зон вiд промпiдприемств (пiд час поступового
ПРОеКТУВаншI санiтарно-захисних зон необхiдно передбачити Тх нормативне
озеленення);

ПРибережних захисних смуг вздовж рiчок i водойм (при виконаннi
прОектiв оЧищення рiчок необхiдно передбачувати ik нормативне озеленення);

ЗелениХ насаджень вздовж вупиць (при проектуваннi намiчених
ГенераJIьним планом магiстралей безгlерервного i реryльованого руху шириною
В ЧеРВОНИХ Лiнiях 45-б0 м, необхiдно передбачати iх озелененшI або, як
MiHiMyM, дворядну посадку дерев з обох cTopiH вiд проikджоi частини).

В Умовах iнтенсивного господарського впливу на природнi ландшафти,
природоохороннi територii е своерiдними природними о€вами, 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 парка.,t
MicTa гнiздяться ряд диких видiв птахiв. Рiзновиднiсть видового складу та
ЗнаЧНа кiлькiсть комахоiдних птахiв с основним чинником у боротъбi зi
шкiдниками зелених насаджень.

2.4. Грунти
?Грунт с невiд'смною складовою довкiлля, аJIе його функцii значно

рiзнятъся вiд функцiонального lтризначення земелъ. Нажаль, задекларованi у
Земельному кодексi Украiни нормативи мiського стану фунтiв опрацьованi
лише для земель сiльськогосподарського призначення.
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fiО найпоширенiших ризикiв деградацiТ rрунтiв у мiсъкому середовищl,
oKpiM механiчного зняття верхнього родючого шару або його екранування, слiд
вiднести процеси техногенного i селiтебного забруднення, засмiчення,
засолення, IIереущiлення та бiологiчноi деградацii, спричиненi як вище
перелiченими явищами, так i накопиченням шкiдливоi та патогенноi
мiкрофлори. Забрулнений rрунтовий покрив поступово перетворюеться на
джерело надходження токсикантiв до сумiжних середовищ i природних вод,
рослин, повiтря.

На ПРИРОдне вiдтворення Грунтiв значною мiрою впливае (запечатуваннrD)

ЦРУНТiВ, тОбто скорочення вiдкритих дiлянок {рунтового покрову, особливо в
центр€Lльних районах MicTa

ОДНИМ З _ВаГомих джерел аеротехногенного забруднення црунтiв с
аВТОТранаПорт. Иого вклад в емiсiю забруднювачiв в м. Запорiжжi складае вiд
40 ДО 60 вiдсоткiв. Внаслiдок збiльшення кiлъкостi автотранспорту i розвитку
МеРеЖi аВтостоянок та АЗС, в мiських грунтах зрiс BMicT нафтопродуктiв i
бенз(а)пiрена.

НайбiЛЪШ1. небезпеку для навколишнього природного середовища
становить забруднення rрунтiв важкими метаJIами, засолення, ущiльнення.У cTpyKTypi MicTa значнi площi займають фунти з незадовiльними
вJIастивостями (деградованi та iншi малородючi rрунти).

РОЗбУДОва схилових земель негативно позначиласъ на стiйкостi
а|РОЛаНДШафтiв i зумовила значне техногенне навантаження на екосферу.

З МеТОЮ монiторинry за забрудненням фунту MicTa вiдокремленим
ПiДРОЗдiлом <<Запорiзъкий мiський вiддiл Щержавноi установи <<Запорiзький
ОбЛаСниЙ лабораторний центр МОЗ Украiни>, визначено 40 точок _ на межi
санiтарно-захисноi зони промислових пiдприемств, транспортних магiстралей,
ПаРКаХ, СКВеРаХ, територiТ житловоi забудови, в тому числi i пiску на
громадських пляжах. Лабораторнi дослiдження проводилися на caHiTapHo-
хiмiчнi (солi важких металiв) покЕlзники.

,ЩеРЖаВНОЮ службою Украiни з питань регуляторноi полiтики та розвитку
пiдприемництва було прийняте рiшення J\Ъ 33 вiд 1 5.07.2014 кПро необхiднiсть
УСУНеННЯ MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни порушень принципiв
державнот регуляторноi полiтики згiдно з вимогами Закону Украiни <про
ЗаСаДИ ДеРЖаВНОТ регуляторноТ полiтики у сферi господарсъкоТ дiялъностЬ>
ЩОДО ВИЗнання такою2 що втратила чиннiстъ, постанови Головного державного
СаНiТарного лiкаря Украiни вiд 01 .07.1999 NЬ 29 <<Щержавнi caHiTapHi правила та
НОРМИ 2. КОмУн€lпьна гiгiсна. 2.7. Грунт, очистка населених мiсць, rrобутовi та
ПРОМИСЛОВi Вiдходи та визначення Тх класу небезпеки для здоров'я населення>ц
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 грунту за результатами
лабораторних дослiджень.

Разом з тим, з 2014 по 2018 piK, включно, дослiджено 705 проб Грунту:

роцi, зареестровано 2 вiдхилення, що склало 1,4 О^.
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2.5. Клiматичнi фактори

MicTo Запорiжжя, розташовано в гtiвнiчнiй частинi Запорiзькоi областi, в
степовiЙ зонi на пiвднi Украiни. Клiмат району степовий атлантико-
континентальний. Характер атмосферноi циркуляцii визначаеться частою
змiною циклонiв та антициклонiв. ldиклони приходять протягом року iз заход5.,
пiвнiчноГо та пiвДенногО заходУ та з пiвдня. Вони приносять з собою MopcbKi
повiтрянi маси з Атлантики i Арктики. Вторгнення континент€tльних
ПОВiТРЯНИХ Мас iз Азii (антициклони) обумовлюе взимку рiзкi похолодання, а
влiтку - засуху.

Зима починаеться наприкiнцi листопада на початку грудня. Вона
помiрно-холодна, малоснiжна, переважае нестiйка погода з чиселъними
вiдлигами, пiсля яких вiдбуваються рiзкi похолодання. Весна зазвичай наступас
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, шкв€uIи,
ГРаД. OciHb ЗаЗвичаЙ наступае у третiй декадi вересня. .Щля oceHi характерне
повернення тепла на загаJIьному 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 темпераryри повiтря був зареестрований
11 серпня 2010 року коли повiтря прогрiлося до +40,0О. Абсолютний MiHiMyM -
31,8О морозу зареестрований 10 сiчня |94О року.

бу
Тривалiсть безморозного перiоду в середньому 200 днiв. Першi морози

ВаЮТЬ У ДРУГiЙ половинi жовтня. Закiнчуються морози наприкiнцi квiтня.
Середньорiчна швидкiсть BiTpy 3 м/с. Переважаютъ вiтри пiвнiчного

напрямку. Максим€Lльна швидкiсть BiTpy в 1969 роцi досягала 40 м/с.
Рiчна кiлькiсть опадiв в середньому 510мм. Випадiння опадiв взагалi

вiдрiзнясться нерiвномiрнiстю i значними коливаннями ik кiлькостi, що
ПРИВОДИТЬ ДО Нерiвномiрного зволоження в рiзнi роки. Протягом року опади
ТеЖ ВИПаДаЮТъ HepiBHoMipHo, за рахунок сильних злив бiльше ix у теплий
ПеРiОД РОкУ. Середньорiчна вiдносна вологiстъ повiтря становит ь 7 3Yо.

2.б. Поводження з вiдходами

На СьОгоДнi у MicTi вiдходи розмiшryються на наступних полiгонах:.
полiгон твердих побутових вiдходiв J\b 1 (далi - ТПВ М1) (площа - 47,О707 ru),
накопичУвач-випарювач ПАТ <<Мотор Ciч> (1,55 га), полiгон ПАТ <<Запорiзький
автомобiлебудiвниЙ завод>> (2,5 га), полiгон промислових вiдходiв у б. Середня
(загалъна площа - 22\ га). На територii б. Середня розташованi дiлянки
НаСТУПних пiдприемств - користувачiв: ПАТ <Запорiжстсlль) (3 дiлянки
загальноЮ площеЮ |12,8 га)' ПрАТ <Запорiжкокс) (45,8 Га),
ПрАТ <ЩнiпроспецстсLJIь> (2 дiлянки заг€lJIьною площею 40,69 га),
АТ <Запорiзький завод феросплавiв> (15,5 га), ТОВ <<Технопромекспорт>)
(6,0 Га). ТаКОЖ, на територii MicTa знаходиться вiдстiйник-шламонакопичувач
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t48,46 га), який входить до комплексу

позамаЙданчикового шламовидалення ПАТ <<Запорiжст€lJIь>).
ОДНiеЮ З основних особливостей iндустрiалъного комплексу

М. ЗапОрiжжя е масштабнiсть ресурсовикористання i енергетично-сировинноi
СПеЦiалiзаЦii економiки регiону що сприяс значному утворенню i накопиченню
вiдходiв виробництва i споживання. I хоч певна частина вiдходiв у процесi
ВИРОбНИЦТВа Перероблясться i використовуетъся в якостi вторинних pecypciB,
переважна ik кiлькiсть нацромаджуеться
шламонакопичувачах.

на полlгонах та у

У результатi виконання промисловими пiдприемствами
ПРИРОДООХОРОННих заходiв на полiгонах промислових вiдходiв звiльнилась
ЧаСТИНа ТеРИТОрii вiд вiдходiв, зменшиласъ кiлькiоть вiдходiв за рахунок ik
утилiзацii або повернення у виробничий процес.

Однак, кiлькiсть вiдходiв виробництва, що розмiщуються полiгонах,\Jдflак, кrJlъкlu,l,ъ lJIлхолrts tsироOництва, 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 проводятьоя дослiдження
поверхневих, фунтових пiдземних вод та rрунтiв.

ПРОМислоВими пiдприемствами MicTa природоохороннi заходи
здiйснювались за рахунок власних коштiв.

ЩЛя УдосконЕLJIення роботи у сферi поводження з ТПВ в MicTi шляхом
Об'Сднання Запорiзького комун€Lльного автотранспортного пiдприемства
082801 <<Комунсантрансекологiл> та нiмецькоi фiрми (REMONDIS> у 2008 роцi
бУЛО сТВорено спiлъне украiЪсько-нiмецьке пiдприемство <<Ремондiс
Запорiжжп (нинi правонаступник - ТОВ кВЕЛЬТУМ-Запорiжжо).

З МеТОЮ приведеншI MicTa до нЕtлежного 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 сортуванн}-)
ТПВ, Для сортування вторинноi сировини з контейнерiв пiд ресурсоцiннi
матерiали. Потужнiсть лiнii складае 100 тис. тонн на piK.

На тегrерiшнiй 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-Запорiжжш на
ПОЛiГОнi ТПВ М 1 за 2018 piK було розмiщено близько 2З0,08 тис. тонц
вiдходiв.

Проблемою € 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 своТ можливостi.

Щля будiвництва полiгону ТПВ Лb 3 на територii СонячноТ сiльськоТ ради
Запорiзького району Запорiзькоi областi вiдведено земельну дiлянку площею
27 га та отримано ,.Щержавний акт
дiлянкою. Роботи по будiвництву

на право гlостiйного користування земельною
полiгону ТПВ j\lЪ3 тривають.
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2.7 Злоров'я населення

,Щемографiчнi пок€lзники в м. Запорiжжя характеризуються постiйним
ЗМеншенням. Чисельнiсть населення за ocTaHHi три роки скорочуеться. В 2015
роцi чисельнiсть н€uIвного населення скJIад€ша75299t особу, в 2017 - 745432 ,в
2018 -738728. В порiвняннi з20|6 роком чисельнiсть населення скоротилася на
1426З особи, або майже на2,0 О/о.

Показники народжуваностi також мають тенденцiю до зниженнlI 2016 -
8,З на 1000 жителiв, 2017 - 7,6,2018 - 6,7.Скорочення пок€вника за три роки
становить 22,0 Yо.

Показники cмepTнocTi навпаки зростають. Так, у 2016 смертнiстъ на 1000
наявного населення складuLла |З,6; у 201_7 - t4,7; у 20118 - 14,9 (попереднi данi).
Спостерiгаеться зрiст на9,6 Yо.

На протязi ocTaHHix трьох poKiB природний прирiст населення становить:
20|6 (- б,0); 2017 ("|,2);2018 (- 8,2). Зрiст у вiд'емному значеннi складаеЗ6,7Yо.

Малюкова cмepTнicTb за перiод з 2016 по 2018 piK знизилася на 5,8 Yо
(2016 - 5,90 О/оо;2077 * 5,80 О/оо;2018 - 5,5б %о).

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

Показник загzшIьноi захворюваностi по MicTy Запорiжжя за 20t6-2018
РОКИ Мае ТенДенцilо до зниження (на |],6Yо), але вищиЙ показника по областi (в
середньому на 8,3ОА).

Захворюванiсть населення | Захворюванiсть населення
СеРцевО-судинцими захворюваннямII l "aрцево-судинними 

захворюваннями
(на 100 тис. населеrrня) l tB абс. чифрах)
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ПОКазник Захворюваностi населення серцево-судинними захворюваннями
коливаеться за ocTaHHi 3 роки в\д2874,9 в 2017 до 2976,'79 на 100 тис. населення
в 2018 роцi та мас тенденцiю до зростання (на 3,5уо), та вищий за обласний на
2,8Оh (2018 piK).

Показник захворюваностi населення на 2016 20Ll 2018

злоякiснi онкологiчнi хвороби мас тенденцiю до зросту (наЗ,6Yо) та перевищуе
обласний покЕIзник в середньому на 10,0%.

Захворюванiсть населення
на туберкульоз

(на 100 тис. rlаселення)

Захворюванiсть населешпя на
туберкульоз

(в абс. цифрах)

2016 20t7

Показник захворюваностi населенIш на туберкульоз по MicTy Запорiжжя
за20|6 -2018 роки мас тенденцiю до зростання (на 6,80А) та нижче за обласний
на30,6О/о (2018 piK).

2.8 ПРОгноЗнi змiни у разi якщо документ державного планування не
буле прийнятий

Суrасний стан навколишнього природного середовища MicTa
oХapaкTеpизoвaнийнaпiДстaвiaнaлiзyсTaнyкoмпoнентiвДoвкiлля
аТМОСферноГо повiтря, водних pecypciB, зелених насаджень, грунтiв, а також
ПОвОджеiтня з вiдходами. Оцiнка тенденцiй передбачаJIа порiвняння основних
екологiчних параметрiв за ocTaHHi роки.

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

На теперiшнiй час значна кiлькiсть iснуючих зелених насаджень потребуе
Замiни або проведення комплексу доглядних робiт. Вiдсутнiсть системного або
КОМПЛексноГо пiдходу до озеленення е основним чинником, якиЙ впливае на
стан зелених насаджень.

Захворюванiсть населення
онкологiчними захворюваннями

(на 100 тис. населення)

Захворюванiсть населення
онкологiчними захворювапнямп

(в абс. цифрах)
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Бiльшiстъ паркiв i ckBepiB MicTa потребуютъ визначення меж тавстановлення ik в HaTypi.
Вiдсутнiсть iнвентаризацiТ

достовiрних даних щодо якiсних
мlста.

зелених насадженъ не дае змоги отриманшI
характеристик зелених насадженъ на територii

маючи затвердженi межi паркiв i ckBepiB, можна чiтко, згiдно iззаконодавством' регулювати розмiщення В них об'ектiв репр.ацii, Н€зменшуючи площi зелених насаджень. I]e також дозволитъ провестиiнвентаризацiю зелених насадженъ, визначити ix стан i в под.льшому
розробити заходи по ik вiдновленню, планувати заходи щодо розвитку та
реконструкцiт парк.iв та ckBepiв з урахуванням балансу територiй.

MicTo ЗапорiжЖя - одиН з найбiльших промислових центрiв краiни. Ватмосферу урбанiзованоi територiт надходять забруднюючi речовини.В ocTaHHi роки рiзко зросла кiлъкiсть автойобiоuпrо.о транспорту, який еодниМ з джерел постiйного надходження в атмосферу газоподiбних,
аерозолЬних i твердиХ частинок, а також створюе стабiлiно високий рiвенъшуму, 

_ -характерна особливiсть клiматичних умов MicTa - дефiцит вологи, Як.атмосферноТ, так i Грунтовоi, несприятливi атмосфернi явища (пиловi бурi,iHBepciT), Територiя MicTa вiдносиТься до регiонiв Ъ'пiдвищеним природнимпотенцiалом забруднення повiтря та raa.rрr"rпивими умовами розсiюваннявикидiв в атмосферу.
тому, одним з основних завданъ с збiльшення деревно-чагарниковихпорiд, що володiють здатнiстю екологiчного доочищення полютантiв,антибактерiальними властивостями, а також здатнiстю зменшення силиЗВУКОВИХ ХВИЛЬ, РеГУЛЮВаННЯ ВiТРО-ПИЛОВих та вiтро,газових потокiв,

формування найбiльш комфортних умов працi, побуту та вiдпочинку
населення.

озеленення € також найефективнiшим засобом захисту фунту вiд ерозii танадмiрного нагрiвання сOнячним промiнням. Великi дерева з потужноюкореневою системою i трав'яна рослиннiсть, KopeHi яких уЪuор..ть скJIадне
сплетiння, нiби захоплюють грунт У мiцну ciTKy, закрiплюйчи його, сприяючизатриманню вологи, полiпшуючи аерацiю, захищаючи вiд виносу поживних
речовин i як наслiдок, вiд водноi та вiiровоi.ерозii.
. Гiдрографiчна мережа MicTa Запьрiжй складасться з р..щнiпро та малих

рiчоК - Мокра МосковКа, Суха Московка, Верхня, Середн" й'Н"*ня Хортиця,Кабиця, великоi кiлькостi cTpyMKiB та балок.
БерегИ рiчоК i водойМ пiддаютЪся руйнiВнiй дii природНих процесiв (дощ,.

повенi i T,iH,), що призводить до замулювання дна водних об'ектiв внаслiдок
сповзання i обвалення грунту в воду.

ТомУ важливИм завданням е озеленення береговоТ лiнii рослинами (дереваi кущi) з потужною розгалуженою кореневою системою i стiйкими дозатоплення - найбiлъш екологiчним i естетичним способом берегоукрiплення.
стан навколишнъого середовища В MicTi помiтно впливае на стан зелених

насаджень.
Самостiйна чи спiлъна дiя численних негативних факторiв: забруднення

повiтряногО середовища пилом i газами, дефiцит ur*ос6.|ноi i грунтовоТ
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вологи, обмежений обсяг живлення рослин та винос без поповнення поживних
РеЧОВИН, НеДОСТаТНЯ аеРаЦiЯ фУНТУ ВНаслiдок зниження його фiзичнихвластивОстей, погiршення умов дiялъностi фунтових мiкроорганiзмiв,
поширення збудникiв хвороб i ентомошкiдникiв ,р"."од"тъ до надзвичайно
складних умов зростаннrI зелених насадженъ,

Bci перелiченi витr{е проблеми озеленення MicTa потребуютъ комплексу
взасмоуЗгоджениХ 

.заходiв, а У випадкУ неприйняття ПрогрЬми о..rr."."Й
з€Lлишаться без вирiшення.

3, ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКIЛЛЯ, УМОВ}I{итт€дIяльностI нАсшлЕння тд стднi'йог6-Ъдоровоя нАтвриторIях, якI йчrовrрно зАзнАютЬ впливу (зААДМIНIСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮIНФОРМАЦI€Ю ТА РВЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛIДЖЕНЬ).
Вiдповiдно до Стратегii MicTa Запорiжжя до 2028 року прiоритетним дляMicTa е збереЖеннЯ та рекоНструкцiя iснуючих i створенrr, 

"о""* 
територiй

зелених насадженъ.

до теперiшнього часу у' м. Запорiжжя не розроблялися та незатвердЖувалися програмИ озеленення, якi б передбаоапi *or.rnen. заходiв позбереженню, реконструкцii та збiлъшенню зелених насаджень MicTa вiдповiдно
до державних будiвельних i санiтарних норм та створення бiльш сприrIтливих
умов для життедiялъностi людини.

Реалiзацiя Програми озеленення спрямовуетъся на пiдтримання
н€Lлежного рiвня забезпеченостi населення якiсними озелененими територiями
загальнОго кориСтуваннrI, Що, В своЮ чергу, призведе до покращеннrI стаIIунавколишнього природного середовища техногенно навантаженого MicTa, атакож здоров'я населення.

збереження, реконструкцiя та збiльшення зелених зон це ocHoBHi
найважливiшi елементи оптимiзацii мiсъкого середовища, якi полiппгуlоть
клiматичнi умови, беруть участъ в очищеннi повiтря, несутъ функцiонаjlьненавантаження в ландшафтнiй органiзацii MicTa.

примноження та оновлення зелених насаджень у такому техногенно-
навантаженому MioTi, як MicTo Запорiжжя е однипл a ,rрiоритетних напрямкiв
ДiЯЛЪНОСТi MicbKoi ВЛаДИ. З ЦiеЮ метою, а також для покращеншI естетичного,
санiтарного стану прибудинкових територiй i об'сктiвплu.ouo.o перебування тавiдпочиНку насеЛення, санiтарнО-захиснИх зоН пiдприемств в нашому MicTi,
щороку висаджусться бiльше 2 тис. дерев. \Наразi в м. Запорiжжя вiдсутня концепцiя збереженнrI, реконструкцii тазбiльшення зелених зон, запропонована Програма озеленення передбачае
проведення комплексу заходiв по збереженню, реконструкцii та збiлъшенню
зелециХ насаджеНъ MioTa вiдповiдно до державних будiвелъних i санiтарних
норм, утримання ik у здоровому та впорядкованому cTaHi та створення бlльш
сприятливих умов для життсдiялъностi людини, Що, в свою 

".р.у, 
будa мати

тiлъки позитивний впив на здоров'я мешканцiв MicTa. 
--I-^ J ' -J Av

оскiльки заходи Програми озеленення спрямованi на впровадження
комплексу заходiв по збереженню, реконструоцiт та збiлъшенню зелених
насадженъ MicTa, утримання ik у .дороuоrу та впорядкованому cTaHi та
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створення бiлъш сприятливих умов для
виконання можна очiкувати лише позитивнi

хtиттсдiяльностi людини, вiд ik
результати на всiй територii MicTa.

4, ЕКОЛОГIЧНI ШРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛI РИЗИКИ ВПЛИВУнА здоров,я нАсЕлвннrI, якI стоо4оться докумЕнтАдЕржtАвного плАнувАння, зокрЕмА Iцодо тЬриторlй зприродоохоронним стАтусом (зА адЙriпстрАтивними
ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ IНФОРМАЦI€Ю ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ
дослIджЕнь).

ПрограМа озеленення спрямована на впровадження комплексу заходiв позбереженню, реконструкцii та збiлъшенню ..n.""r, насаджень MicTa вiдповiдно
до державних будiвельних i санiтарних норм, утримання ik у здоровому тавпорядкованому cTaHi, тому резулътатом ik виконання можна 

-очiкувати
IIокращеннЯ станУ навколишнъого природного середовища та здоров'янаселення' що IIризведе до створення бiльш сприятливих умов дляяtиттедiяльностi людини, у т.ч. ,,u,.р"Ъорiях з природоохоронним статусом.

В умовах iнтенсивного госrrодарсъкого навантаження на скJIадовi довкiллязеленi насадження е свосрiдними природними оазами, якi характеризуютъся
великою рiзноманiтнiстю. озеленення с найефект"""i-", зuсобой rur".rугрунту вiд ерозii та надмiрного нагрiвання сонячним промiнням. Деревна,чагарникова i трав'яна рослиннiсть створюе позитивний мiкроклiru.. b'rupou"
MicTa гнiздятъся ряд диких видiв птахiв.

зеленi насадження здатнi до очищення повiтря вiд полютантiв, маютьантибактерiальнi властивостi, а також здатнi .rй-уuur" piBeHb шуNiу вжитловiй забудовi. Ефективнiстъ зниження шуму зеленими смугами залежить
вiд ikнъоi ширини та складае вiд l0 %.

Bci цi чинники формують бiлъш комфортнi умови працi, побуту тавiдпочиНку населення, що в свою чергу позитивно вiдзначастъся на здоров'i
людини.

сильнi/слабкi стороци Програми комплексного озеленення
м.Запорiжrкя на 2019-2029 роки <<Зелене MicTo>>

Програма озеленення зв'язку з вiдсутнiстю у
озеленення конкретних,Програмi

показникiв фiнансового
забезпечення, визначення потреб та
потужностей для реалiзацii l1
заходiв лягае на вiдповiдалъних
виконавцiв

розроблена з урахуванням положенъ
мiстобудiвноi документацii <Проект
внесеЕтня змiн до генер€Lльного цлану
MicTa Запорiжжя>, затвердженоi
рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд
27.09.2017 Ng31 кПро затвердження
мiстобулiвноi документацiТ <<Проект
внесення змiн до генерального плану
MicTa Запорiжжя>) та внесення змiн до

Сильцi стороци Слабкi сторони

генер€}JIьного плану MicTa Запорirкжя,



затвердженого рiшенням ЗапорiзькоI
MicbKoi ради вiд 15.09.2004 jtlb4o, атакож Стратегii розвитку MicTa
Запорiжжя до 2028 року, затвердженоi
рiтценням ЗапорiзькоТ мiсъкоТ ради вiд
20.12.2017 м57

можливостi

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

обмеженiсть об'емь
фiнансування заходiв

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРI ОХОРОНИ ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУЧИСЛI ПОВ,ЯЗАНI IЗ ЗАПОБIГАННЯМ НЕГАТИВНОlИУ ВПЛИВУ НАЗДОРОВ,Я НАСВЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНI НА МIЖНАРОДНОМУ,дЕр)ItАвному тА Iнших рIвнях, що стосуютьсядокумЕнтА дЕржАвного плАнувАння, А тАкопt шляхиВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ,ЯЗАНЬ ПIД ЧАС ПIДГОТОВКИ
ДОКУNIЕНТА ДЕР)ItАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

заходи, передбаченi Програмою озеленення, направленi на збереження,
реконструкцiю та збiлъшення зелених насадженъ MicTa вiдповiдно додержавних будiвельних i санiтарних норм, утримання ik у здоровому тавпорядкОваномУ cTaHi' щО У кiнцевомУ пiдсумкУ призводить, зокрема, допокращення стану довкiлля та здоров'я населення.

KoHKpeTHi зобов'язання у сферi охорони довкiлля, у тому числi пов'язанiiз запобiганням негативному впливу на здоров'я населення, встановленi намiжнародному, державному та iнших рiuнях, що стосуються Програмиозеленення, вiдсутнi.

б. опис нАслIдкIВ длЯ довкIлля, У томУ числI дляЗДОРОВ'Я НАСЕЛВННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ВТОРИННИХ,кумулятивних, синЕргIчних, коротко-, сЕрвдньо- тАдовгострокових (1, 3-5 тА 10-15 POKIB вiдповIдно, А зл-нЕоБхIдностI - 50-100 POKIB), постIЙних 'i-iиrичдсових,
ПОЗИТИВНИХ I НВГАТИВНИХ НАСЛIДКIВ.

вiдповiдно до внесених змiн до Генералъного плану розрахунокнормативноi забезпеченостi зеленими насадженнями заг€Lлъного користування
ВИКОНаНИЙ У вiдповiдностi до ДБН 360 92** п.5.4. площа озеленених
територiй, з урахуванням зелених насадженъ житлових районiв, приймаетъся з
розрахунку 21,85 м2 на 1 людину. Потреба у зелених насадженнях загuшIьного
користування на етап 15-20 poKiB становитиме 1670,0 га, необхiдне додаткове
розмiщення 105З,0 га насаджень.
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оскiльки Програма озеленення спрямована на впровадження комплексузаходiв по збереженню, реконатрукцii та збiльшенню зелених насадженъ MicTaвiдповiдно до державних будiвельних i санiтарних норм, утриманнrI ik уздоровоМу та впорядкованомУ cTaHi, одним iз резулъrй" 'tk виконання маестати покращення стану навколишнъого природного середовища та здоров'янаселення' що призведе до створення бiльш сприятливиХ умов дJшжиттедiяльностi людини.

ймовiрний екологiчний вплив на складовi довкiлля

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

л{ь

Чи може реалiзацiя
документу державного

планування спричинити:

негативний вплив пом'якшення
iснуючоi
ситуацii

Так Ймовiрно Hi

1
l

l JOlльшення викидiв

l 
заOруднюючих речовин вiд

l стацlонарних дrкерел?
+

2. Збiльшення в"к"дь
забруднюючих речовиЕ вiд
пересувних джерел?

+

+

a
J. погiршення якосri

атмосферного повiтря? +

4, Появу джерел неприемних
запахiв? l

l

5. Змiни повiтряних потооЦ
вологостi, температури або ж
будь-якi локальнi чи
регiональнi змiци клiмату?

+ +

Воднi ресуFlси
6. Збiльшення обоягiв скидЬ у

поверхневi води? +

7. Будь-якi змiни якоЙ
поверхневих вод (зокрема
таких гrоказникiв як
температура, розчинений
кисень, прозорiсть, €lJI9 не
обмежуючись пими)?

+

8. Збiльшення скидаЕня
шахтýих i кар'ерних вод у
воднi об'екти?

+

9. значне зменшення кiлькостi
вод, що використовуються
для водопостачання
населенню?

+

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

+
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11 Появу за.гроз для людей i

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

а

12. змiни напрямiв i швидкостi
течii поверхневих вод або
змiни обсягiв води будu-
якого поверхневого водного
об'.екту?

+

13. Порушення гiдрологiчного та
гiдрохiмiчного р9жиму
малих рiчок регiону?

+ +

|4. Змiни на"рrму або
швидкостi потокiв пiдземних
Вод?

+

+

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

|6. Забруднення пiдзЬмних
водоносних горизонтiв? +

-т17.
Вiлхопи

кlлькост1
утворюваних твердих
поб}тових вiдходiв?

-,l-

1в. збiльшення кiлькостi
утворюваних чи
накопичених промислових
вiдходiв Iv класу небезпеки?

-L

19. збiльшення кiлькостi
вiдходiв I- III класч
небезпеки?

+

20, Спорудження еколого-
небезпечних об'ектiв
поводжецня з вiдходmли?

+

2| Утворення або накопичеЕня
радiоактивних вiдходiв? +

22.

уrцiльнення rрунтового
шару?

;емельнi De
r---------------

сурси

+

Zэ. Будь-яке посилення BiTpoBoT
або водноТ ерозii грунтiв? + +

24, 5мlни в топографii або в
характеристиках рельефу? +

25. Появу таких загроз, як
землетруси, зсуви, селевi
rrотоки, провапи землi та
iншi подiбнi загрози через
нестабiльнiсть 

' 
лiтогенноi

основи або змiни геологiчнот
структури?

+
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26. CyTTeBi змiни в cTpyKTypi

земельного фонду, чиннiй
або планованiй практицi
використання земель?

+

27. Виникнення конфлiктiв мiж
ухваленЕями цiлями ДДП та
цiлями мiсцевих громад?

+ +

Бiорiзноманiття та п кпеаIIrи
28. негативний вплив на об'екти

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

+

29. Змiци у кiлькостi видЬ
рослин або тварин, iхнiй
чисельностi або
територiальному
представництвi?

+ +

з0. збiльшення площ
культур

зернових

сiльськогосподарських
в цiлому?

або

угiдь +

зl Порушення або деградацiБ
середовищ iснування диких
видiв тварин?

+

з2. Будь-який вплив на кiлькiсiь
i якiсть нffIвцих
рекреацiйних можливостей?

+ +

1a Буль-який вплив на HMB"i
об'екти iсторико-культурноТ
спадцини?

+

з4. Iншi негативнi впливи на
естетичнi показники об'ектiв
довкiлля (перепони дJuIпублiчного огляду
мЕIльовничих краевидiв,
IIояву естетично прийнятих
мiсцьо руйнування
па}л'ятникiв природи тошо)?

+ +

Населепlня та iHrhраструктура
з5. Змiни в локалiзацЕ

розмiщеннi, щiльностi, та
зростаннi кiлькоотi
населення будь-якоi
територii?

-T-

з6, Вплив Еа нинiшнiй ста"
забезпечення житлом або
виникнення нових потреб у
житлi?

+

Jl. Суттевий вплив на нинiшню
транспортну систему? Змiпи
в cTpyKTypi транспортних
потокiв?

r
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38. Необхiднiсть будiвницiвЪ

нових об'ектiв для
забезпечення ц)ансrrортних
сполучень?

+

з9. Потреби нових або суттевий
вплив на наявнi комуна-гrьнi
послуги?

+

40. Появу будъ-яких реаJIьних
або потенцiйних загроз для
здоров'я людей?

+ +

4|
Цкологiчне .,управлiння та монiторинг

rrOсдаOлення правових i
економiчних механiзмiв
контролю в галузi
екологiчноi безпеки?

+

42. Погiршення екологiЙого
монiторингу? +

4з. Усунення н€uIвних
механiзмiв впливу органiв
мiсцевого самоврядування на
процеси техногенного
навантаження?

+

44. Стимулювання розвиткуекологiчно небезпечних
галузей виробництва?

+

45. пiдвищення рiвй
використання будь-якого
виду природних pecypciB?

Iнше

-г

46. Суттсве вилучення будь-
якого невiдновлюваного
ресурсу?

-г

47. збiльшення споживанця
значних обсягiв палива або
енергii?

+

48. Сугтеве порушення ,KocTi
ДРцр9дного середовища? + +

49, Появу молсливостей
досягнеЕня
короткотермiнових цiлей, якi
ускладнюватимуть
досягнення довготривалих
цiлей у майбутньому?

+ +

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

+
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7. зАходи, що пЕршдБАчА€ться вжити длrI зАпоБшАншIоЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ,ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКIВвиконАння докумЕнтд дЕ рждвног о плдн)rвдннr[.
ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраiЪИ <ПрО благоустрiй населених пунктiв>>зеленi насадженнrI уздовж "уrrйц" 

i дорiг, в парках, скверах, на €UIеях,бульварах, В садах, iнших об'aпru* Orruaoy"rpo,o заг€Lлъного користування,санiтарно-захисних зонах, на прибудинпь""" територiях; е елементами(частинами) об'ектiв благоустрою.
органiзацiю благоустрою населених пунктiв забезпечують мiсцевi органивиконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно доповноваженъ, установлених законом.
Благоустрiй населених пунктiв передбачае, зокрема, розроблення iздiйсненнЯ ефективниХ i компЛексниХ заходiв з утримання територiйнаселених пунктiв у наJIежному cTaHi, iх санiтарного оr"щЬrr"", збереженнrIоб'ектiв загuLпьного користування, а також природних ландшафтiв, iншихприродних комплексiв i об'ектiв.
заходи, якi передбаченi проектом Програми комплексного озелененнrIм,Запорiжжя на 21_19-2029 роки <<Зелене Ъi.rоu, направленi на реалiзацiюположенъ Закону Украiъи пп_ро благоустрiй населених пунктiв>> та iншихIIорматиВно-правових aKTiB у сферi благоустрою та не передбu"urr" негативнiнаслiдки на довкiлJuI та здоров'я населення.

8. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАЧЦХ АЛЬТЕРНАТИВ,rrlo роЗглддАЛися' опис спосоБуо В 
'1ййгьДйснйЪ;л;йстрАтЕгttlнА ЕкологlrlнА оцIнкд, у тому числr Будъ:якIусклАднЕння (нЕдостАтнIсть rriоорйдцli Тд тЕхнIчнихзАсоБIв пIд чАс здIЙснЕннrt TAKoi оцlнки1.

Альmернqmuва I:
<<НулъовИй сценарiь - тобто опис, прогнозування та оцiнка ситуацii увипадку не затвердження зазначеного документа державного плануваннrI.
Альmернаmuва 2:
<<Передбачення у проектi

м.Запорiжжя на 201.'9-2029 роки
урахування заходiв з утримання
впорядкованому cTaHi, а також
комун€tльних пiдприемств MicTa>>.

Програми комплексного озеленення
<<Зелене MicTo> комплексу заходiв без

зелених насаджень у здоровому та
оновленнrI матерiально-технiчноТ бази

У разi зЕLлишення iснуючоi на даний момент ситуацii без змiн проблемапродовжуватиме iснувати, що не забезпечитъ досягненшI поставленоi мети -проведення комплексу заходiв по збереженню, реконструкцii та збiлъшеннюзелених насаджень MicTa вiдповiдно до д.ржаuних Оудiвелъних i санiтарнихнорм та створення бiлъш сприятливих умов для життaдйrr""остi людини. 
l
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Обрання Альmернаmuвu 2 :

Передбачення у Програмi озеленення комплексу заходiв без ypaxyBaнHrl
заходiв з утримання зелених насадженъ у здоровому та впорядкованому cTaHi, а
також оновлення матерiалъно-технiчноТ бази комун€tльних пiдприемств MicTa,

унеможливило ефективно здiйснювати iншi заходи направленi на збереження,

реконструкцiю та збiлъшення зелених насаджень MicTa вiдповiдно до
державних будiвельних i санiтарних норм.

9. зАходи, пЕрЕдБАчЕнI длr{ злЙснЕння монIторингу
НАСЛIДКIВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО
плАнувАншI для довкIллrI, у тому числI для здоров,я
нАсЕлЕння.

Оскiлъки Програму озелененнjI розроблено з урахуванням вимог Стратегii
розвитку MicTa Запорiжжя до 2028 року, затвердженоi рiшенням Запорiзькоi
мiськоi ради вiд 20. |2.2017 Nч57, та з метою досягнення цiльових показникiв
Стратегii, доцiльно скористатись тими ж пок€lзниками, що встаЕовленi для
СтратегiТ у роздiлi <<Впровадження та монiторинг реалiзацii СтратегiI>
(.Щодаток 8).

10. опис Йшrовrрних трАнскордонних нАслIдкIв для
ДОВКIЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛI ДЛЯ ЗДОРОВ,Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА
НАЯВНОСТD

За приведеною оцiнкою вiдсутня ймовiрнiсть транскордонних наслiдкiв в

результатi прийняття Програми озеленення.

11. рЕзюмЕ нЕтЕхнIIIного хАрАктЕру IнФормАцIi,
пЕрЕдБАчЕноi пунктАми 1_10 цI€i чдстини, розрАховАнЕ нА
ШИРОКУ АУДИТОРIЮ.

I_{ей Звiт мiстить аналiз наслiдкiв прийняття рiшення Запорiзькоi MicbKoT

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

Програма озеленення визначас ocHoBHi шляхи вирiшення питань
збереження та розвитку зелених зон MioTa KoHKpeTHi органiзацiйно-технiчнi
заходи, вiдповiдальних виконавцiв та строки ik здiйснення. \

Збереження, реконструкцiя та збiльшення зелених зон це ocHoBHi
найважливiшi елементи оптимiзацii мiського середовища, якi полiпшують
клiматичнi умови, берутъ участъ в очищеннi повiтря, несуть функцiона;rьне
навантаження в ландшафтнiй органiзацiI MicTa.

Примноження та оновлення зелених насаджень 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 перебування та
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вiдпочиНку насеЛення, санiтарнО-захиснИх зоН пiдприемств в нашому MicTi,
щороку висаджуетъся бiльше 2 тис. дерев.

Наразi в м, Запорiжжя вiдсутня концепцiя збереження, реконструкцii тазбiльшення зелених зон, запропонована Програма озеленення передбачаепроведення комплексу заходiв по збереженню, реконструкцiт та збiльшеннюзелених насаджень MicTa вiдповiдно до д"ржuв""* бУдiu.льних i санiтарнихнорм, утриманНя ik У здоровоМу та впОрядкованому cTaHi та створення бiльш
:рт]ilвIгх умов для життедiяльностi людини, що, в свою чергу, надастътlлъки позитивний впив на здоров'я мешканцiв MicTa.

ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраiнИ <ПрО благоустрiй населених пунктiв>>зеленi насадження уздовж uулйц" i дорiг, в гIарках, скверах, на ЕUIеях,бульварах, В садах, iнших об'ектах бпаaоуarрою загального користування,
санiтарно-захисних зонах, на прибудинпьur* територiях; с елементами(частинами) об' eKTiB благоустрою.

органiзацiю благоустрою населених пунктiв забезпечують мiсцевi органивиконавчоi влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiднь доповноважень, установлених закоЕом.
БлагоустрiЙ населениХ пунктiв передбачае, зокрема, розроблення iздiйснення ефективних i комплексних заходiв . у.р"rання територiй

населених пунктiв у належному cTaHi, ik санiтарного очищення, збереж."ооб'ектiв загалъного користування, а також природних ландшафтiв, iншихприродних комплексiв i об'ектiв.
заходи, якi передбаченi проектом Програми комплексного озелененIuIм,Запорiжжя на 2019-2029 роки <Зелене ,i.rou, направленi на реалiзацiюположень Закону Украiъи <про благоустрiй населених пунктiв>> та iнших

нормативно-правових akTiB у сферi благоустрою та не передбu"uотu негативнiнаслiдки на довкiлля та здоров'я населення.
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Перелiк виконавцiв звiry про стратегiчну екологiчну оцiнку

д.б.н., професор Рильський Олександр Федорович

доцент кафедри загальноТ
та прикладноТ екологiТ i зоологiТ (
Запорiзького нацiонального унiверситету, I

к.б.н., вiдповiдальний виконавець /{ Воронова Наталiя Валентинiвна
L hL_...--

завiдувач кафедрою
садово-паркового
господарства та генетики
Залорiзького нацiонаJlьного унiверситету, /

,/
науковий керiвник /Ь

,, ,/

завiдувач кафедрою
загальноТ та прикладноТ екологiТ i зоологiI

доцент кафедри загальноТ
та прикладноТ екологiТ i зоологii
Запорiзького нацiонального унiверсит
к.б.н., виконавець

доцент кафедри садово-паркового
господарства та генетики
Запорiзького нацiоцапьного унiверси
к.б.н., виконавець

доцент кафедри садово-паркового
господарства та генетики,
Запорiз ького нацiонального унiверситету,
к.б.н., ви_конавець

Лях BiKTop Олексiйович

Горбань Валерiй Вiталiйович

Приступа Iрина Володимирiвна

ь Свiтлана олегiвгrа
й-

riдчдльник
вIддIлlýдДlЦ

d l ь-<Ь- \в"'ч
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Запорiзького нацiонального унiверси
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{, t .;,i,lJ Жо 1{_ .i о{,Й!{.:"{::ý_ На Nu

Уrrравлiння з питань
еitолоriч1-1от безгtеки

Загrорiзькоi MicbKoi ради

/{и ректор fiепартамеиту
в. климЕнко

вiд

Про Bltзltarlellнrt обс.rr гу ..
стрrtтегi,l ноТ е tсо;tогl tt Hol
оцl},lки

розглянувши ваше звOр}Iення вiд 01.04.2019 J& a4_7l080 tцод0 надання

}ay6a}Kerrll Тё пlэопозь,tцiй л11 з&яви про ý}lзначення Ьбсягу стратегiчноТ

екологiчноТ оцiнки прOекту IТрограмr* . 
коIчIплексного озgленення

h,1. Запорiжrкя ýа 2a19-zO2L) poк}t <<Зелене Mi_cTo>>" ,Щеlrартамент схоро}tи

:rдоров'лt облдержадrчriнiсrраrri-i (далi - ýerTapTaMerrT) повiдорtJtя€"tаке,

ýопаOтамеит. за вiдсу,,*rоr:тi t},ахiпrriЪ, якi 
. 
маютъ ф*" абсl дозвiл ъта

провsдел{ня eKOлoI,i.tHoT оцiнки,u uро*опуючи ч,4 ст,lЗ Закоrrу Украiни (Пр0

стратегi,lну еколог,iчну оцitltсу> звернувс,I Jlo Запорiзького державнOго

мOд}Iчногс уп,u*р.r,r*ф (o*i - унiверситет) з проха}Iн,lм щоДо залучення

науковцiв дЬ .r*опо'iчиtlТ ексtlерl],iзи об'ектiв,

унiверси,ге.г(}м надаиа ulдпоuiд" (;rltcT вiд 25,01,20l9 N! а4lз|5,, що ik

t]laxiBrli не прйоrпи' вiлгlовlд*у'u*р*д",uчitо та ýе h{&ють вiдповiдних

серти фi каз:i в л;rя IIрrr l]еJ{ення g кол {:)гlчноТ екс,пертI,1з},{,

Р*зопt з T'{Ilt} слiд з&:зl;lд,ЧИ'Ги, Що еriсшертиза прOёкту Програми

кOlч{llJiекЁшOго 0зеленеýня пt, Запорi *,,*, "u 
2Гilq,2a29 роки (3елене MicTo>>,

зазнааIе}Iоrо у ,u*p пеъli, }.lCI}h.e бути викOнаЕа дерхtавнI,Iми та недержавниý{}l

ycTarIOBa]!1tr екологiчнOТ експ ёртизи 1щс мають вiдrrовiдну акредитацiю,

!* {ll1'i |+|1\,э |:ц|}r!tlrrll.Y?| {}

13 iккlрiя XirlrKr 239-0}-58 фtИ,{rС{Zь{*"-

бcl
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О, СЕРГIСНКО

Фак,т.,е;lуэ.1;,"r;11,|.|,i;:1i.;i11l;;\:;;ii),jti:.:;J:;,ъ,l.i-* ".,,''.ll.;.ri;^;КЯ,t'tr{)f,ý,ТеЛ.iСРаКО|il{l|)224-7О-2&

..l;;_j.._,,u_ 
_,_i,,.,,,,,j_,_,,.,* 

y"::ii,,',i,:__rj* }{а ft,.l . **.-- ВiЛ

Ушрсiвлiцвя з, llи,]-iiн,b еко;юt,iчноi
бе,fпеки Зrпорiзькоi мtсы<оt радtл,

ýýр* стlэ*тяэгй *s gý}, ерt{};э * гi ч *{y

{'}Щ}ýrкУ 
л-,*л:* лý**л,,п1'[\*rlарт"аэ,,:,.r"t *кt}л{}Г1\ ,i"* rlржр*ýI{их pecypciB *ýласпоТ держави*i

a,,{a,tiнiq:::p *l_ýt вэптзовiдлlо до ý}и jt,{ог ***r*" 2 Ttt tэ"u"uйi 10 закону 
"-r*1 :*у,:

*тратсгi*ну етt*zогi.лну *цiнкР tда:li - Заяонi ]]сзгjтян.ув зеяRу I1p0 визначеLtt;я

rэýсяi,У стlзат*гл.lнlэi" gKrr;l0l't,lg*? 0цiнки ýр*sкт.Y шрсгра1\{}i коп,IплекснOгС

озOлс}I8}л}{я l\,{, Заrrорiхtкя на 2019-2az9 poK}J <<Зел*ие MicTol>, в межак

ко&.l[tf,г*I{цiТ, надаС Har:,ytllli l]рt}п{)з},,tЦiТ, якi t{еобхiдtлО гrрахуват}:' ПРt* складаннi

звiтУ Гtрt} с'rрЕtТсгiпrн}'' *кологi':lrу оцiякУ' 
''-,-,.'--" л-л._*л*:-- ---. ^..i.,',',

!]иrлоl.идОструкТурI{Тазп.tiст..чзвil'-У']l]ос.гр'rrсгiч1-1у'gколС'Гlriн}оЦlнкУl
*изна't*т,тi частrJ:{()}(э 2 с"г, 11 Законз: с, обtэв'язlсOвими"

trЗiJi11ов]дно д11 час1инt1 j *",,. i l Заколлз, у складi мiстобулiвноi

лOкуý{*нтаý]i.i звi,гоr,t lIt]{} с.т]ратсгiч}{у *колtlгiчну *цiнку дllя :Y_::::
мiстсlбулiвпоТ д*курrентацiТ с 1эоздiл <i}хорона ýавкслI,{ýlFtьOгO rIрирсдшогс

r:$р*лOвищuu, **rr,lp1ac. вlдп*вiдатк Ё}1ý{OГ3i\,I чi}Ё,1ин112 цiсi с,rаттi,

Таiс*}к. з ур||у,уаанýяъ,l *}эIц*}Iав*денсго} .v звir:i ilрс стрптегiчlлу екологlчн},

oцil,lH\ перелбlтtлI гt{ наступiIс:

t. Нав*стт,Т оcTal-{Hi цанi filslT{l illBe1,1Tapllзaцi; зслсниХ FI&СаД}КФ}tlэl

iнфорrulачiло щ*до баl:ансоутрIlh.{,ч8i},1iв паркiв, oltBepiB ,гOщ0, 
_ *;л,""

}.. ! Ладатlt KapТCI*cкeмll iз зазна{{енням з*пла}{оваI"tих },{1сць

})озташ\,ванFlя ItapIiiB та cKBepiB у розрiзi районi л!ir,!, rilrл11!,I1тfdl'З'Вказатиrсiлъtсi*л{l..iйт^ittзttДо-Виii*кЛалзеЛgТ''iЙХнас'lДЖ*нЬ.

4. L}пl.tсаr:и в}Jправданi азьтернатI.{в}.{ {варiал,lтll технологiчних рiшеl-tь

абo т*рrrтарiilпьнi *"r*ý*u'|:иви} iз обгрун,гуваr-Iням прич}l}l внбору 0ýяOв}Iогс)

в*рiапту.
5 " Oцiнlrти c,vKyrlHl,tй вп",I}iв планс:вttнtТ лiяtльностi на прирOднi

Р8СУРСИ'-'Ж;JЁ]Х",о, 
за.чоди r,тонiтсlринг.ч наалiдttiв ,,rrкоНi}ННЯ ПРОГР{lМИ. 

-

7. Проr,рама пOВи-lI}]Iа вiдповlдатlt ýи,h,lогаh,{ Порядку розробjIення,

фiллал,lсуванняr ,i м*нiтОРИНГЗ, 11el,iolTaл1,1,tlTx {1рограм i звi,гностi пр0 ix

BLlKOfi*,HHя, зат.ýердiКеýOгО розттOряДiлiе}I}{яМ r,oJIOB},I обласноТ дsрiкавнс]Т

адь.liнiстРаrriТ вiД zi.og.zt*6 Nt зЗS, зitрс.ý,грOЕаIIог' в Запорiзькомy обласллtiмlу

y,lilru*n;"ri кis;r-ицiТ ?9,08,2Г}tlб за ýs 4&l1205" {
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ЗАПОРIЗЬКА МIСЪКА РАДА

Юryпrпо{ Ц

упрАвлlння з питАнъ ЕкологIчноi БЕзпЕки
вул. Зелiнського,_3, м.Запорiжiкя,690З7,телlфакс: (061) 23з-45-55l2з3-18-11

e-mail: clcolog(Фmeriazp.gov.Lra; код сдрпоу зl591 569

/6 05,Jо/ýжп о ?r't На Jф вiд

.Щиректору ПНТП <Соцiум>
Барибiну В.П.

Шановций Валерiю Петровичу!

на виконанця Закону Укратни ппро стратегiчну екологiчну оцiнку>>, зметою одержання та врахування пропозицiй i зауважень громадськостi
управлiнr-rя з питань екологiчнот безпъки Micbkoi Ради оприлюднило проектПрограми комплексного озеленення м,Запорiхокя на 2019-2029 роки <Зелене
MicTo> та Заяву про визначення обсягiв стратъгiчноi екологiчноi оцiнки проекту
LО:Т"*" ТЧ'.1".ОСНого 

озеленеЕня м.Запорiritя<я на 2019-2029 роки <<зелене

документiв, а саме з 4 квiтня 2019 року до 22 квiirrя 20|g рок}- включЕо,
зауваженн,I та пропозицii вiд громадсъкостi (у письмовому та електронному
виглядi) До Управлiння з Питанъ екологiчноi бейеки Micbkoi puo" не надхо.]или.

З повагою,
начальник управлiння Г.А.Золотарьов

IBaHoBa 2ЗЗ 99 З3
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MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАПilЛ
дЕDкАвIIАустАновА (.ЗАпорвъкиIi оаlьсrшшl "шдюрлткшrшй Iщ{гр

MIHIсIEвсTBA охоюницоювя lдрдiЦшь>
вIдокрЕмлшний шдроздIл злпорIзьклй п,rrський вIдцл

1вп<аапогвьrоdr мв дv<саповвьrой шщ мсв rцедiцшь)
вул.. МируДекорднq бул.lбl25, м. Затrорiжжя, Загrорiзькоiобластi, 69ОЗ7,тел..233-3145

E-mail: zapgor_Ic@ukг.net код еДРПОУ З856З 569

18.04.2019 Ng _VIД08-10/t29l На ]ф вiд

Заступнику нач€шьника управлiнrrя
з питань екодогiчноi безпеки
Запорiзькоi мiсъкоi ради
Н9рсеевiй Г.В.

lЦодо наданюI iнформацii

ТIIановна Галино Володимирiвна!

На Ваш запит вiд 16.04.2019 р. про надання iнформацii щодо результатiв
монiторинry стану забруднення црунry у м. Запорiхокя за ocTElHHi п'ять poKiB,
повiдомляемо.

З метою монiторинry за забруднешrям фунту нами визначено 40 точок -
на межi санiтарно-захисноi зони промислових пiдrгриемств, транспортних
магiстралей, парк€ж, cкBeptlx, територii житловоi забудови, в тому числi i пiску
на цромадських пJulжzlx. Лабораторцi дослiдженIuI проводилися на caнiTapHo-
хiмiчнi (солi BilKKIo( металiв) показники.

,Щержавною сrгукбою УrqраiЪи з питанъ реryJIяторноi полiтики та розвитку
пiдприемництва було прийняте рiшення Jф 3З вiд 15.07.2014 р. <Про
необхiднiсть ycyHeHHrI MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни порушень
принципiв державноi реryляторноi полiтики згiдно з вимогами Закону УкраIшл
кПро засади державноi реryляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностЬ>
щодо визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни вiд 01.07.1999 р. ЛЬ 29 <<,Щержавнi caHiTapHi правила
та Еорми 2. Коr"грrаJIьна гiгiена. 2.7. Грунт, очI,Iстка населених мiсць, побутовi та
промисловi вiдходи та визначення ik класу небезпеки для здоров'я населення)

!СанПiН 2.2.7.029-99>, оскiльки iT норми не вiдповiдають вимогам дiючого
законодавства та принципЕlм державноi реryляторноi полiтики. Дiя ци)(
нормативних документiв призупинена з 16.09.2014 р.

Таким чином, не можJIиво оцiнити якiсть грунту за результатаN{и
лабораторнrос дослiджень.

Разом з тим, з 2014 р. по 2018 р., вкJIючно, дослiджено 705 проб груЕтУ:

3]



2

2014 р. * 149, 2015 р. - 155, 2016 р. * 135, 2о1,7 р. - 159, 2018 р. - 107.
Вра<овуючи вищевикJIадене оцiнка резулътатiв лабораторпих доЪлiдкень
проводиJIася тiдьШl у 2аИ Р., зареестРовацО 2 вiдхиленЕя, щО скJIаJIО !,4Yо,

З повагою,
Завiдувач ВП <Запорiзький МВ
.ЩУ <Запорiзький ОJЩ МОЗ Украirrи>

Губернiк 28З-l]-З7

/И 
в.о.хомутов
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