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ВСТУП: ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СЕО 

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення процедури стратегічної 
екологічної оцінки для документів державного планування у встановленому 
законодавством порядку. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент стратегічного 
планування, направлений на включення екологічних пріоритетів у програми, плани, 
політики. Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 
довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування 
екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного 
планування. Це системний інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес 
прийняття рішень. 

Комплекс екологоорієнтованих засобів щодо захисту навколишнього середовища 
охоплює заходи, спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів, 
і заходи, які забезпечують нормативні санітарно-гігієнічні параметри середовища міських 
і сільських поселень. 

Містобудівні заходи забезпечують охорону природного середовища за рахунок 
раціонального функціонального зонування території, створення санітарно-захисних зон, 
визначення територій природо-заповідного фонду, забезпечення екологічного балансу 
природно-ландшафтних та урбанізованих територій. 

Основні принципи екологічного захисту навколишнього середовища такі: 
− збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 
− дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження 

на природне середовище та санітарних нормативів у місцях забудови; 
− виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-

культурних зон із відповідним режимом їх охорони; 
− встановлення санітарно-захисних зон для охорони водойм, джерел 

водопостачання і мінеральних вод. 
Відповідно до чинного Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці. Згідно із Законом 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» об’єктом даної СЕО є проект Генерального 
плану села Креничі Обухівського району Київської області, розроблений на підставі 
рішення VI сесії VII скликання Підгірцівської сільської ради «Про розробку генерального 
плану с. Креничі» № 10.36.VII від 22.12.2017 року.  

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки даного документу 
державного планування згідно із відповідними нормами законодавства про СЕО 
розміщено на офіційному сайті Підгірцівської сільської ради: http://підгірці.укр/wp-
content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%A1%D0%95%D0%9E-%D0%B3%D0%BF-
%D1%81.%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96.pdf, а також 
опубліковано у двох друкованих виданнях: «Обухівський край» і «Акція. Обухівський 
район». 

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки (15 календарних днів), надійшла відповідь від Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації – із зауваженнями і 
пропозиціями (Додаток А). 
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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 
ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Генеральний план села Креничі Обухівського району Київської області є основним 
видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території 
населеного пункту. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки 
планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи 
громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних 
природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, 
охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, 
традиційного характеру середовища історичних населених пунктів. 

Генеральний план розробляється у зв’язку з необхідністю отримання в користування 
органа місцевого самоврядування містобудівної документації, яка б дала можливість 
приймати управлінські рішення щодо розміщення нових територій для житлової та 
виробничої забудови, об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької 
діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою територій села, а також 
забезпечити сталий розвиток населеного пункту, визначивши черговість розміщення нової 
житлової та виробничої забудови, покращення культурно-побутового обслуговування 
населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення 
вулично-дорожньої мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого 
середовища в існуючих межах села з врахуванням проходження по території сільради 
Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва. 

Генеральним планом села Креничі Обухівського району Київської області 
визначаються: 

− основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 
призначення території,  

− перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового 
будівництва; 

− території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також 
пропозиції щодо зміни меж населеного пункту; 

− формування системи громадського обслуговування населення,  
− організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, 

інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від 
небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного 
середовища, охорони та збереження культурної спадщини та ін. заходи. 

Документ державного планування пов’язаний із Генеральною схемою планування 
території України; схемами планування окремих частин території України, областей, 
районів та їх окремих частин; стратегіями, прогнозами і програмами економічного, 
демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинною 
містобудівна документація на місцевому рівні та проектною документацією; інформацією 
містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційними намірами юридичних і 
фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізованими 
схемами, проектами і програмами розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та 
організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини тощо. 

Генеральний план розроблено відповідно до чинних Державних будівельних норм 
України, ДБН Б.1.1-15:2012, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України № 193 від 14.08.2015 «Про затвердження 
Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних 
документів. 
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Основні показники генерального плану розраховано на двадцятирічний період до 
2039 року. Згідно з п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. 

Проект розроблено на підставі інженерно-топографічного плану, який виготовлено 
ТОВ «Геоматичні рішення» у 2017 році у цифровому вигляді для масштабу 1:2000 в 
системі координат УСК-2000, робоча версія в системі координат 1963 року. 

Проект виконано відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу 
України, Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», 
нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
(Державного комітету України з будівництва та архітектури). 

Зміст та основні цілі генерального плану села Креничі відповідають завданням, 
заходам програми та результативним показникам районної цільової програми з 
розроблення схеми планування території Обухівського району Київської області на 2017–
2019 роки, що затверджена рішенням Обухівської районної ради від 20 грудня 2016 року 
№ 325.16(І).VІІ (табл. 1).  

Зазначена районна цільова програма реалізується в рамках Програми забезпечення 
містобудівною документацією Київської області на 2016–2020 роки. Так, нова схема 
планування території Обухівського району, як складова частина Генеральної схеми 
планування території України та схеми планування території Київської області, повинна 
стати довгостроковою програмою регіонального містобудівного розвитку, та врахувати 
новітні тенденції і перспективи економічного розвитку району (природні ресурси, 
промисловість, транспорт та комунікації, сільське господарство, туризм тощо), а також 
внести певні корективи в існуючу систему розселення, виходячи із демографічної ситуації, 
що склалась на даний час, стану та перспектив розвитку економіки територіальних громад 
району. 

Таблиця 1 

Завдання районної цільової 
програми з розроблення 

схеми планування території 
Обухівського району 

Київської області на 2017–
2019 рр. 

Зміст і цілі генерального плану 

Упорядкування 
функціональних 

зон 

Інженерне 
забезпечення та 

розміщення 
магістральних 

інженерних 
мереж, споруд 

Заходи з охорони 
навко-лишнього 

середовища, 
подолання та 

запобігання впливу 
проявів негативних 

природно-
техногенних 

факторів 

Формування 
громадського 

центру, 
територій 

громадської 
забудови 

Розвиток 
вулично-

дорожньої 
мережі, 

транспорту 

Благоустрій і 
розвиток 

озеленених 
територій 

Розвиток 
територій 

виробничої 
забудови 

Використання територій (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Оцінка опорного каркасу 
території району та його 
вплив на майбутнє 
використання території, 
рекреаційні зони 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Зонування території з 
переважними видами її 
використання 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Встановлення режиму 
перспективного 
використання територій 
стосовно кожної зони 

(+) (+) (+) (+) (+) (0) (+) 

Комплексна оцінка 
екологічних, соціальних, 
інженерно-транспортних та 
інших передумов і обмежень 
використання території 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
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Завдання районної цільової 
програми з розроблення 

схеми планування території 
Обухівського району 

Київської області на 2017–
2019 рр. 

Зміст і цілі генерального плану 

Упорядкування 
функціональних 

зон 

Інженерне 
забезпечення та 

розміщення 
магістральних 

інженерних 
мереж, споруд 

Заходи з охорони 
навко-лишнього 

середовища, 
подолання та 

запобігання впливу 
проявів негативних 

природно-
техногенних 

факторів 

Формування 
громадського 

центру, 
територій 

громадської 
забудови 

Розвиток 
вулично-

дорожньої 
мережі, 

транспорту 

Благоустрій і 
розвиток 

озеленених 
територій 

Розвиток 
територій 

виробничої 
забудови 

Визначення змісту 
стратегічної та оперативної 
діяльності органів виконавчої 
влади щодо раціонального 
використання території 
району 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Взаєморозміщення 
виробництва, розселення, 
природоохоронних, 
оздоровчих, рекреаційних. 
історико-культурних 
об’єктів, встановлення, 
передбачених 
законодавством, обмежень на 
її планування, забудову та 
інше використання 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Рекомендації щодо змін у 
територіальному розподілі 
праці та розміщення 
виробничих сил району 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Обґрунтування напрямів 
вдосконалення системи 
розселення та сталого 
розвитку населених пунктів 
розбудови рекреаційних зон 
державного та місцевого 
значення 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Аналіз особливостей 
геополітичного розташування 
району та обґрунтування 
принципових транспортних 
коридорів, інших 
інфраструктурних 
магістралей 
міжрегіонального і 
регіонального значення, з 
урахуванням сучасного і 
майбутнього 
взаєморозміщення 
виробництва, розселення, 
природоохоронних, 
оздоровчих, рекреаційних, 
історико-культурних об’єктів 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Визначення регіональних 
відмінностей використання 
території, принципів 
територіальної організації 
району 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Обґрунтування зон 
розміщення підприємств, які 
мають значний вплив на 
довкілля і територіальну 
організацію економіки, та 
інших об’єктів 
загальнодержавного, 
обласного та районного 
значення 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Визначення територій, що 
мають бути зарезервованими 
для задоволення потреб 
загальнодержавних, обласних 
та районних потреб та умов 
їх тимчасового використання 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Організація схеми розвитку 
інженерно-транспортної 
інфраструктури 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
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Завдання районної цільової 
програми з розроблення 

схеми планування території 
Обухівського району 

Київської області на 2017–
2019 рр. 

Зміст і цілі генерального плану 

Упорядкування 
функціональних 

зон 

Інженерне 
забезпечення та 

розміщення 
магістральних 

інженерних 
мереж, споруд 

Заходи з охорони 
навко-лишнього 

середовища, 
подолання та 

запобігання впливу 
проявів негативних 

природно-
техногенних 

факторів 

Формування 
громадського 

центру, 
територій 

громадської 
забудови 

Розвиток 
вулично-

дорожньої 
мережі, 

транспорту 

Благоустрій і 
розвиток 

озеленених 
територій 

Розвиток 
територій 

виробничої 
забудови 

Визначення та коригування 
меж населених пунктів 

(+) (+) (0) (0) (+) (0) (0) 

Аналіз законодавчих вимог 
щодо планування територій 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Підготовка переліку 
нормативних актів, 
необхідних для реалізації 
рішень проекту 

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

Зміст та основні цілі генерального плану відповідають стратегічним та оперативним 
цілям і завданням Стратегії розвитку Київської області на 2021–2027 роки, затвердженої 
Рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII.  

Під час проектування враховано вимоги: ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 
територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування і забудова міст, селищ і функціональних 
територій. Благоустрій територій»; ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених 
пунктів»; ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових 
автомобілів»; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні 
дороги»; ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 
затоплення»; ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. 
Зовнішні мережі та споруди»; ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»; ДСП №173-96 «Державні 
санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 
«Будівельна кліматологія»; Правила устройства електроустановок (ПУЕ); ДБН Б.1.1-
15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». 

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом 
для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території населеного 
пункту, а також при використанні землі в проектних межах населеного пункту. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО 
ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА 
АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

Село Креничі знаходиться на території Підгірцівської сільської ради (до її складу 
також входять села Підгірці та Романків).  

Територія Підгірцівської сільської ради знаходиться в північній частині 
Обухівського району Київської області. 

Площа села Креничі складає 109,6 га, з населенням 125 осіб. 

Територія села складається із двох черезсмужних ділянок, які знаходяться на відстані 
100 м одна від одної. 

Село Креничі межує із земельними ділянками, які передбачені для ведення 
садівництва, для ведення особистого селянського господарства, для ведення 
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сільськогосподарського виробництва, для будівництва та обслуговування житлового 
будинк, територіє зелених насаджень в межах Підгірцівської сільської ради. 

На південь від території села Креничі проходить автомобільна дорога з твердим 
покриттям державного значення Глеваха-Підгірці (Т-10-06), а на схід – автомобільна 
дорога з твердим покриттям обласного значення Обухів-Лісники (О-101603). 

 

Клімат та атмосферне повітря 
За даними метеорологічних станцій «Батиєва гора» та «Київська обсерваторія» 

клімат району помірно-континентальний, помірно теплий, м’який, з достатнім 
зволоженням. Середньорічна температура повітря складає 6–7°С, середньомісячна 
температура найхолоднішого місяця – січня -6°С, а найтеплішого – липня – +19°С. 
Тривалість безморозного періоду – 180 днів; для зимового періоду характерні коливання 
температур та рівня снігового покриву, середня висота якого близько 15 см, а 
максимальна – 28 см. Глибина промерзання ґрунту – до 45 см. Середньорічна кількість 
опадів складає 554 мм. Розподіл опадів протягом року нерівномірний – основна частина їх 
випадає влітку - 396 мм. Характер випадання опадів в теплу пору року зливовий, що в 
свою чергу сприяє розвитку ерозії ґрунтів. 

Відносна середньорічна вологість повітря – 77 %, в теплий період року вона не 
перевищує 68 %. 

У літній період переважають північні та західні вітри, взимку – західні. 

Для холодної пори року характерними є тумани, максимум яких припадає на 
листопад-грудень. Найменше днів з туманами спостерігається влітку, особливо у червні. 

За метеорологічними умовами Обухівський район відноситься до територій, що 
характеризуються однаковою ймовірністю процесів як до накопичення так і 
видалення домішок з атмосфери (районування України за потенціалом забруднення). 

2018 року відбулося впровадження автоматизованої системи моніторингу 
атмосферного повітря в Обухівському районі та встановлено стаціонарний пост системи 
моніторингу за адресою м. Обухів, вул. Київська, 117, що забезпечує безперервну 
передачу даних. 

Основними забруднювачами атмосфери в районі є підприємства енергетичного 
комплексі та автотранспорт. З півночі на південь територію Підгірцівської сільради 
перетинає автодорога І категорії Київ-Знам’янка, в західній частині проходить 
електрифікована ділянка Південно-Західної залізниці Київ-Миронівка, на якій, в межах 
Ходосівської сільради розташована залізнична станція «Підгірці», через яку відбувається 
регулярне курсування приміських електропоїздів. 

Основними факторами, які впливають як тепер, так і в майбутньому на розвиток 
села, є безпосередня близькість території села до меж м. Києва, проходження автодороги 
Київ-Знам’янка на відстані 5 км на схід від села Креничі та будівництво Великої кільцевої 
автомобільної дороги (ВКАД) навколо м. Києва. При цьому викиди від автотранспорту 
небезпечні для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, в 
зоні дихання людини. Вплив викидів може посилюватись з причини експлуатації технічно 
зношеного транспорту, сумнівної якості пального, недосконалої організації дорожнього 
руху, стану дорожнього покриття.  

Згідно із протоколом дослідження атмосферного повітря з 24.02.2020 по 01.03.2020 
(https://obukhovrda.gov.ua/2020/03/03/18355/) перевищення граничнодопустимих 
концентрацій забруднюючих речовин на відстані чутливості контрольно-вимірювальних 
приладів вищезазначеної станції не виявлено. 

Дані протоколу дослідження якості атмосферного повітря за даними станції 
спостереження, розташованій за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 117, з 02.03.2020 по 
09.03.2020, наданого департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації (табл. 2) свідчать про перевищення граничнодопустимих 
концентрацій забруднюючих речовин окремих забруднюючих речовин, зумовлене, 
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насамперед, горінням торфів на території району внаслідок спалювання сухостою, 
нехтування правил пожежної безпеки на полях і лісопаркових зонах. 

 
Таблиця 2 

Назва речовини 
Добовий результат 

дослідження концентрації 
Середньодобове ГДК 

Зважені частинки PM10, мг/м3 0,059 0,06 
Зважені частинки PM2.5, мг/м3 0,048 0,035 
Концентрація CO, мг/м3 0,5343 3 
Концентрація H2S, мг/м3 0 0 
Концентрація NO, мг/м3 0,0122 0,06 
Концентрація NO2, мг/м3 0 0,04 
Концентрація SO2, мг/м3 0,022 0,05 
Концентрація О3, мг/м3 0 0,03 
Потужність еквівалентної дози, мкЗв/год 0,1110 0,57 

 
Проектне рішення ДДП враховує проблему забруднення повітря. Система організації 

дорожнього руху спрямована на її вирішення.  
Рішення генплану враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно 

спрямованої планувальної організації території. 
Екологічний стан населеного пункту у частині атмосферного повітря можна вважати 

задовільним. 
 
Електромагнітне випромінювання 
Електропостачання споживачів електроенергії с. Креничі здійснюється від державної 

енергомережі через ПС 110/27,5/10 кВ «Підгірці» та 35/10 кВ «Рославичі».  
По території села Креничі проходять ПЛ-330 кВ, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ.  
Споживачі в межах с. 13ЦФ3Креничі отримують електроенергію по мережах 10 кВ 

та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторної 
підстанції ТП-10/0,4 кВ. 

Існуючі повітряні електромережі 10 кВ, які споруджено на залізобетонних опорах, 
перебувають в задовільному стані. 

Існуючі повітряні електромережі 0,4 кВ споруджено на залізобетонних опорах і вони 
частково знаходяться в незадовільному стані. 

Наведені обмеження відносяться до постійного фактору присутності. ДДП їх 
враховує. 

 
Геологічна будова, рельєф і несприятливі процеси 
В геологічній будові беруть участь породи докембрію, юрської, крейдяної, 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем. Кристалічні породи докембрію 
залягають на глибині 60-170 м і сформовані гнейсами і гранітами. Відкладення юрської 
системи залягають на породах докембрію на глибині понад 100 м. Вони сформовані 
породами батського та келовейського ярусів товщиною до 30 метрів. Батські відкладення 
сформовані сірими з зеленуватим відтінком сланцюватими глинами. Породи 
келовейського ярусу – літологічна одноманітна товща морських алевритово-глинистих 
порід здебільшого карбонатних. 

Крейдяна система сформована відкладеннями сеноманського ярусу, які залягають на 
відкладеннях юрської системи, а місцями і на кристалічних породах докембрію загальною 
потужністю до 10 м. Палеогенова система виявлена всіма чотирма світами: Канівською, 
Бучацькою, Київською і Харківською. Загальна потужність відкладень 40–70 м. 

В складі Київської світи виділяють три горизонти знизу вгору: вапняково-
фосфоритні піски, мергель і вапнякові глини і наглинок – алеврит і алевритові глини. 
Відкладення Харківської світи сформовані товщею глауконітових пісків і алевритових. 
Неогенова система сформована білими пісками полтавської світи і горизонтом строкатих 
глин загальною потужністю до 40 м. 
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Четвертинні відкладення сформовані флювіогляціальними, делювіальними, 
еоловими і алювіальними відкладеннями. Загальна їх потужність становить 50 м. 
Делювіальні відкладення зустрічаються на схилах плато, балок, долин рік. Їх потужність 
становить 1–2 м. Найбільшого розповсюдження набули еолові породи. Алювіальні 
відкладення зустрічаються в руслах річок і на їх терасах і представлені дрібними пісками, 
супісками з прошарками піску. 

За фізико-географічним зонуванням територія села розташована в підзоні ІІ-В1 
(Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Згідно з 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 за архітектурно-будівельним кліматичним районуванням 
територія населеного пункту розташовується в І районі - Північно-західному. 
Розрахункова температура для захисних конструкцій – 21°С. Глибина промерзання ґрунту 
– 120 см. 

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-
будівельних умов, в залежності від ступеня придатності території для забудови, 
встановлено такі категорії територій: І – придатні, ІІ – обмежено-придатні і ІІІ – 
непридатні. 

І категорія – придатні території, що не потребують спеціальних заходів з 
інженерного підготовлення території. Рельєф території рівнинний і сприятливий для 
будівництва. Інженерно-геологічні умови сприятливі для будівництва виробничих і 
громадських об’єктів. В геологічній будові приймають участь пилуваті і піщані 
лесоподібні суглинки, які й становитимуть природну основу для фундаментів. Ґрунтові 
води залягають, в основному, на глибині більше 3 м. 

Із сучасних фізико-геологічних процесів тут слід відмітити просідання ґрунтів. 
ІІ категорія – обмежено-придатні території. 
Із фізико-геологічних процесів, які спостерігаються на даній території, слід 

відмітити: 
− високий рівень стояння ґрунтових вод і його значний підйом під час паводків і 

злив, підтоплення та заболоченість. 
Цей рельєф ускладнює прокладання доріг і комунікацій, потребує заходів з 

інженерного підготовлення території. 
ІІІ категорія – непридатні території: 
− території охоронних зон ПЛ напругою 10 кВ, 35 кВ, магістральних газопроводів, 

пам’яток археології, пам’яток історії та мистецтва, прибережних захисних смуг.  
Територія, яка передбачається для ведення нового будівництва, в основному, не 

потребує значних затрат на інженерне підготовлення території. 
 
Гідрологічні та гідрогеологічні умови 
Гідрогеологічні умови району характеризуються наявністю водоносних горизонтів у 

відкладеннях четвертинної, неонової, палеогенової, крейдяної систем і в породах 
докембрію. 

Основними водоносними горизонтами для централізованого водопостачання є 
бучацько-канівський, сеноманський та горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід 
докембрію. Джерелом децентралізованого водопостачання є водоносні комплекси 
лесоподібних і флювіогляціальних відкладень. Глибина шахтних колодязів до 15 м. 
Джерелом живлення водоносних горизонтів є атмосферні опади і ґрунтові води. За 
хімічним складом води гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві. 

По всій території села присутній каскад ставків, струмків в захаращеному та 
недоглянутому стані, що потребують розчищення. Вони є потенційними анафелогенними 
ділянками, де можливе масове розмноження комарів. 

Характерним є високе положення рівнів ґрунтових вод, що призводить до 
підтоплення. 

 



12 

 

Водогосподарський комплекс 
Водопостачання 

На даний час в селі централізоване водопостачання відсутнє. Населення житлової 
забудови користується шахтними колодязями. 

Побутова каналізація 

На сьогодні централізована господарсько-побутова каналізація відсутня. Населення 
житлової забудови користується дворовими вбиральнями з водонепроникними вигребами. 

Відсутність централізованої системи відведення поверхневих стічних вод й очисних 
споруд на випусках стоків не відповідає сучасним санітарним та екологічним нормам і 
вимогам. 

 
Відкриті землі і ґрунти 
Згідно з ґрунтово-географічного районуванням с. Креничі відноситься до 

лісостепової зони опідзолених, вилужених і типових чорноземів.  

Ґрунтовий покрив представлений переважно типовими малогумусними чорноземами 
(вміст гумусу 3–6 %), що формуються на лесах, які поширені в лісостеповій агроґрунтовій 
зоні.  

Сектором екології та природних ресурсів Обухівської РДА щодо питань забруднення 
навколишнього природного середовища пестицидами і агрохімікатами відзначено 
проблему застосування пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві і наслідків 
їх впливу на природу та здоров’я людини. Окрім безпосереднього цільового призначення, 
пестициди чинять багатосторонній негативний вплив на біосферу. Головна небезпека 
пестицидів полягає у входженні їх у біологічний кругообіг, у процесі якого вони 
надходять в організм людини і тварин. Найвираженішу токсичну дію на людину і 
теплокровних тварин мають пестициди хлорорганічної і фосфорорганічної груп. Висока 
стійкість хлорорганічних і триазинових пестицидів до розпаду є важливою передумовою 
їхньої міграції за профілем ґрунту, а також у суміжні середовища (рослини, повітря, воду), 
що становить небезпеку для природних біогеоценозів і, відповідно, існування людини. 
Пестициди, що потрапили на поверхню ґрунту, можуть вимиватися в більш глибокі 
горизонти й ґрунтові води, надходити у водойми з поверхневим стоком, удруге з’являтися 
на поверхні ґрунту при капілярному піднятті ґрунтових вод або при оранці з оберненням 
пласту, переходити в атмосферне повітря в результаті випаровування або з пилом при 
вітровій ерозії ґрунту, через рослини мігрувати в організм тварин і людини. З’ясовано, що 
гербіциди пригнічують дихання ґрунту і процес нітрифікації. Пестициди мають 
кумулятивні властивості і можуть зберігатись у ґрунті протягом 8–12 років після 
застосування. В ґрунті пестициди адсорбуються частинками ґрунту та гумусу, 
накопичуються в ґрунтових організмах, порушуються хімічним чи біологічним шляхом і 
просочуються з інфільтраційною водою до рівня ґрунтових вод. При цьому ступінь 
шкідливого впливу залежить також від технології застосування хімічних засобів, способів 
і кратності обробки ґрунту або рослин.  

Надмірне застосування пестицидів негативно впливає на якість ґрунту. Стійкі 
пестициди, відіграючи важливу роль у захисті рослин і тварин від хвороб та шкідників, 
разом з тим дають різкий негативний ефект у відношенні до кількості й активності 
ґрунтової фауни й мікроорганізмів. Залишки пестицидів чи продукти їх перетворення 
потрапляють у вигляді домішок у природні води, включаються в трофічні ланцюги, 
попадають у продукти харчування і часто виявляються дуже шкідливими для людини. 
Там, де інтенсивно застосовуються сільськогосподарські отрутохімікати, у місцевого 
населення пошкоджуються структури спадковості, розладнується діяльність центральної 
нервової системи і життєво важливих органів. 

Внесок у забруднення ґрунтового покриву також припадає на зони (векторні) впливу 
діяльності автотранспорту. Зони забруднення придорожніх територій – 25–50 метрів. 
Основними забруднювачами ґрунтів є свинець, ртуть, мідь, цинк.  
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Відкриті землі зазнають негативного впливу від накопичень побутових відходів, а 
також негативного впливу діяльності полігону твердих побутових відходів № 5 м. Києва у 
межах с. Підгірці. При цьому забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення 
підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан 
покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень на території села. 

 
Рослинний і тваринний світ 
Природна рослинність території сильно змінена господарською діяльністю. Більша 

частина луків є різнотравно-злакові або чисто злакові низьковрожайні луки, на яких 
переважає типчак та тонконіг. Також зустрічаються сосна, вільха, береза бородавчата, 
вишня садова, в’яз листовий, в’яз гладкий, граб звичайний, груша звичайна, дуб 
звичайний, верба вавiлонська, каштан кінський, клен-явiр, горіх волоський, кущі - акація 
жовта, айва японська, барбарис звичайний, бузина чорна, кизильник, садовий жасмин. 

Тваринний світ представлений поліським і лісостеповим фауністичним комплексом. 
Основні види тварин: їжак, кріт, білка, куниця, борсук, заєць, землерийки, миші, дятел, 
сова, домашній горобець, жайворонок, земноводні, рептилії, комахи. 

 
Природно-заповідний фонд 
На території с. Креничі відсутні об’єкти природно-заповідного фонду. Відзначимо 

для врахування у подальшій оцінці, що рішенням Київської обласної ради від 07.10.2014 
№ 849-43-VI затверджено Регіональну схему екологічної мережі Київської області (рис. 1).  

 
Рис. 1. Складові структурних елементів екологічної мережі в розрізі одиниць 

адміністративно-територіального устрою регіону 

 

До складу регіональної екомережі Київщини включено дві ключові території 
загальнодержавного значення, що мають між регіональний та транскордонний характер і 
посідають визначне місце у схемі Національної екомережі України, а також три ключові 
території регіонального значення. Всі ключові території також мають у своєму складі 
важливі та великі за площею існуючі та проектовані території природно-заповідного 
фонду. Ключові території, які виділяються на більш низькому, регіональному рівні, 
можуть входити до складу екологічних коридорів загальнодержавного значення, і 
виконують сполучні функцію. Екокоридори Київської регіональної схеми екологічної 
мережі виділено не лише на основі долин річок, оскільки річкові долини історично є 
місцями концентрації населених пунктів. Сполучна функція може виконуватись лише 
долинами річок, до яких примикають лісові та інші природні масиви. Проектування 
екологічних коридорів відбувається на основі контурів природних елементів ландшафтів, 
але у деяких випадках, ширина пропонованих коридорів менш ніж ширина. При 
проектуванні регіональної схеми екологічної мережі Київщини виділено також зони 
перспективного відновлення. До складу т. з. зон перспективного відновлення включають 
пошкоджені, техногенно перетворені природні території, які потребують відновлення.  

 
Пам’ятки історико-культурної спадщини 
В межах с. Креничі знаходиться пам’ятка архітектури національного значення 

Покровська церква, шедевр української народної архітектури, збудована у 1761 році, 
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діюча на сьогодні. Однак не міститься у Списку історичних населених місць України, 
затвердженому згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878. На 
адмінтериторії не виявлено об’єктів, які занесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України. 

 
Кладовища 
Одними із суттєвих джерел забруднення природного середовища і важливих 

факторів, які обумовлюють планувальну структуру селища з точки зору територіальної 
обмеженості, є кладовище традиційного поховання.  

Існуюче кладовище розташоване в центральній частині с. Креничі. 
Виявлено порушення санітарних розривів, режиму охоронних зон – від існуючого 

кладовища, яке знаходиться між вулицями Польовою та Межигірською, 12 м до 
житлового будинку. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до житлових і 
громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а від закритого (із закінченим 
кладовищним періодом) – 100 м. Умови утримання та упорядкування кладовищ повинні 
відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання 
кладовищ в населених пунктах України» від 01.07.1999 року.  

 
Поводження з відходами 
Видалення побутових відходів здійснюється на полігон твердих побутових відходів 

№ 5 м. Києва на території Підгірцівської сільської ради (с. Підгірці). Існуючий полігон 
твердих побутових відходів негативно впливає на стан ґрунтових вод, повітря. Він є 
небезпечним техногенним об’єктом. У його санітарно-захисну зону потрапляє частина 
забудови по вулиці Центральній в межах села та житлова та садова забудова за межами 
села, яка знаходиться між вулицею Центральною та автодорогою Обухів-Лісники. 

За даними планової перевірки 23–25.11.2016 р. полігону твердих побутових відходів 
№ 5 ПрАТ «Київспецтранс» Державною екологічною інспекцією у Київській області 
відзначено, що об’єкт розташовано між селами Підгірці і Креничі. Полігон введено в дію 
1986 року. Його площа 63,7 га. Санітарно-захисна зона до населених пунктів складає: 1 км 
на схід від села Креничі і 1 км на захід від села Підгірці. Підприємство відноситься до 2 
класу із нормативною санітарно-захисною зоною 500 м. По периметру полігону 
встановлена огорожа та висаджені зелені насадження. На в’їзді до полігону встановлений 
шлагбаум, контрольно-пропускний пункт з ваговою і дизбар’єром.  

Ділянка складування твердих побутових відходів на полігоні поділена на два 
майданчика: перша черга площею 18,15 га і друга черга полігону площею 17,6 га. За час 
експлуатації полігону з 1986 р. в нижніх частинах двох карт та в озерах-накопичувачах 
накопичено близько 600 тис. м3 фільтрату. Варіанти утилізації концентрату, який 
залишається після очищення фільтрату розроблено в рамках проекту «Реконструкція та 
модернізація комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод 
полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської 
області потужністю 600 м3 на добу». Однак питання утилізації залишається невирішеним. 

Проектний обсяг видалення відходів – 39,4 млн м3. Станом на 01.11.2016 р. обсяг 
накопичених відходів за даними ПрАТ «Київспецтранс» становив 35,6 млн м3 відходів. 
Ведеться облік відходів, які поступають на захоронення. 

Полігон обладнаний дренажною системою для відведення фільтрату. Всі дренажні 
колодязі підключені до водостоку, останній підключено до приймального колодязя 
насосної станції. 

Проект реконструкції та технічного переоснащення зазначеного полігону розроблено 
в 2006 році, з відповідними висновками державної екологічної експертизи та зведеним 
комплексним висновком 2007 року. В рамках проекту «Реконструкція та модернізація 
комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону твердих 
побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області потужністю 
600 м3 на добу». у 2014 р. побудовано опорну призму під дамбою другої черги полігону. 
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Гідротехнічні споруди полігону для відведення поверхневих дощових і талих вод 
представлені системою відкритих залізобетонних лотків із підведенням їх до 
приймального колодязя насосної станції. 

На момент перевірки у 2016 р. відходи складувалися на першій черзі полігону та 
частково на другій. Відходи розрівнювалися з ущільненням методом зсуву та подальшим 
укриттям їх проміжним ізоляційним шаром ґрунту. При цьому технологія захоронення 
твердих побутових відходів дотримувалася не повністю, мало місце часткове укриття 
відходів ізолюючим матеріалом на обох чергах полігону. Не проводилося сортування 
вторинної сировини. Також виявлено джерело викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу від стаціонарних джерел – дизельної електростанції. Встановлено, що в період 
з 01.01.2015 р. по 01.11.2016 р. підприємством здійснювався самовільний скид зворотних 
вод випуск № 1 – скид виробничих зворотних вод (очистка фільтрату) після очисних 
споруд у ставок річки Сіверки та випуск № 2 – скид поверхневих зворотних вод (дощові і 
талі) після очисних споруд у ставок річки Сіверки, чим порушено норми Водного кодексу 
України. 

На полігоні передбачено 14 спостережних свердловин для контролю якості 
підземних вод. Дослідження якості підземних вод не здійснюється. 

Також на території полігону збудовано комплексну інженерну споруду із системою 
збору біогазу полігону для виробництва електроенергії. 

Відповідно до пояснювальної записки до рішення Підгірцівської сільської ради від 
11 вересня 2018 р. «Про вимоги щодо закриття полігону ТПВ № 5» станом на вересень 
2018 року не виконано рішення Київради від 27.10.2016 № 301/1305 щодо вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів 
№ 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області. Експлуатація першої черги 
полігону ТПВ № 5 на даний час є незаконною і протиправною, необхідним є виконання 
зобов’язань щодо своєчасного припинення експлуатації переповненої першої черги 
полігону, створюються передумови для продовження експлуатації полігону. За рішенням 
Київради про деякі питання щодо поводження з побутовими відходами на території 
м. Києва, з планом заходів на 2017–2025 роки, починаючи з 2018 року і до 2025 року 
будуть створюватись альтернативні полігону ТВП № 5 місця утилізації відходів, що 
передбачає можливість експлуатації переповненого полігону до 2025 року. 

Підгірцівська сільська рада відзначає, що протягом 2016–2018 рр. не дотримується 
визначена нормативними актами технологія захоронення відходів (постійне пересипання 
сміття ізоляційним шаром ґрунту), внаслідок чого на значну територію поширюється 
нестерпний сморід, який є найбільшим подразником для мешканців. На полігоні 
проводились роботи з укриття ізоляційним шаром (мінеральним ґрунтом в кількості 
90000 т) значної частини першої черги полігону, неодноразово виконувались 
протиаварійні роботи. Дані досліджень стану повітря, води і ґрунту не відповідають даним 
незалежного дослідження. 

Існуюча в населеному пункті система збору й утилізації відходів, а також 
діяльність полігону твердих побутових відходів № 5 ПрАТ «Київспецтранс» 
становить санітарно-епідеміологічну небезпеку і не відповідає вимогам щодо 
знешкодження побутових відходів.  

 
Населення і соціальна інфраструктура 
Чисельність населення села Креничі на січень 2018 року становить 125 чол. 

(100 сімей). У табл. 3 відображено динаміку чисельності населення села. 

Таблиця 3 

Характеристика зміни загальної чисельності населення 

Роки Населення Абсолютний приріст 

2013 102  

2014 106 + 4 
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2015 110 + 4 

2016 119 + 9 

2017 123 + 4 

2018 125 + 2 

Разом 685 + 23 

Середнє за 6 років 114 + 5 

 

На основі характеристики зміни загальної чисельності населення с. Креничі з 2013 
по 2018 рік (табл. 4) намітились тенденції до його збільшення. 

 

Таблиця 4 

Вікова структура населення на 01.01.2018 року 

Населений пункт Вікові групи Разом 

 0-6 7-15 18-(55-60) Старші (55-60)  

с. Креничі  6 12 55 52 125 

 
Площа села Креничі складає 109,6 га 
Зона житлової забудови сформована, в основному, індивідуальною садибною 

житловою забудовою, яка зосереджена вздовж існуючих вулиць з присадибними 
ділянками різної площі з нерівномірною щільністю забудови. Присадибні ділянки мають 
різну форму та площу, а також в межах житлової забудови присутні земельні ділянки, 
призначені для ведення особистого селянського господарства. Площа присадибних 
ділянок становить від 0,06 га до 0,25 га. На територіях садибної забудови розташовуються 
100 садибних будинки. Житловий фонд с. Креничі зосереджений в житлових садибних 
будинках та складає 11500 м2 в існуючій житловій забудові. 

Сформованого громадського центр в межах села Креничі немає. Об’єкти культурно-
побутового обслуговування знаходяться в с. Підгірці. У межах с. Креничі знаходиться 
ФАП, клуб, церква та магазин. 

Зазначене свідчить про потребу в інтенсивному озелененні та упорядкуванні 
санітарно-захисних зон (між джерелами забруднення, громадським центром і житловою 
забудовою). Значна увага має приділятися зеленому будівництву на нових об’єктах 
містобудування незалежно від призначення. 

 
За умов збереження сучасного стану використання території (якщо детальний 

план не буде затверджено) 
Загалом, екологічна ситуація в регіоні є досить сприятливою, що зумовлено 

незначним техногенним впливом на природне середовище, за винятком впливу на 
довкілля полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району 
Київської області. 

Основні обмеження і проблеми, що склалися на його території, які можуть заважати 
подальшому розвитку села: 

− складний рельєф; 
− низький рівень забезпеченості інженерної інфраструктури; 
− недостатня кількість місць прикладання праці; 
− розташування кладовища в центральній частині села;  
− розташування полігону твердих побутових відходів № 5 в межах с. Підгірці; 
− наявність санітарно-захисних, охоронних зон і прибережних захисних смуг; 
− відсутність належного державного фінансування розвитку об’єктів соціального 

обслуговування і нестабільна політична та економічна ситуація в Україні. 
Вплив промислового виробництва на довкілля й здоров’я населення оцінюється як 

невисокий, що обумовлено тим, що на сьогодні село Креничі знаходиться у депресивному 
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стані. Важливих виробничих об’єктів, які б могли забезпечити робочими місцями 
населення немає. Об’єктами, де на даний час задіяні мешканці села, є сільські громадські 
установи. Значна частина мешканців села задіяна на підприємствах за межами села, в т.ч. і 
містах Київ та Обухів, а також зайняті в особистому домашньому господарстві. 

Село Креничі у містобудівному плані – досить складний населений пункт із 
сформованою внутрішньою функціональною структурою.  

У сучасних умовах економічних перетворень, пов’язаних з реорганізацією 
промисловості, проектуванням і розпочатим на окремих ділянках будівництвом ВКАД 
навколо м. Києва та розвитком території приміської зони м. Києва, Підгірцівська сільська 
рада отримує нові перспективні можливості свого економічного розвитку. 

При цьому рівень шумового забруднення і викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря ймовірно зростатиме у зв’язку із вищезазначеним, а також 
нерозвиненістю вулично-дорожньої мережі й інженерних мереж, відсутністю на території 
села зелених насаджень загального користування і належних санітарних розривів від 
джерел забруднення, недотримання від них санітарно-захисних зон, відповідно, ймовірне 
вторинне забруднення ґрунтів, рослин (зокрема сільськогосподарських культур).  

Населений пункт електро- і газофікований. 
У населеному пункті відведення та очищення поверхневих стічних вод відсутнє. 

Таким чином, потенційними джерелами забруднення поверхневих водойм населеного 
пункту є дощові й талі води, побутові стоки від населення, промислові скиди стічних вод. 

Враховуючи особливості живлення підземних вод головним чином через 
інфільтрацію атмосферних опадів – забруднення підземних вод (в т.ч. діяльність згаданого 
полігону), а також відсутність охоплення всього населеного пункту централізованою 
господарсько-побутовою каналізацією, дощовою каналізацією, особливу загрозу 
становить для тих вод, які використовуються для пиття. Важливу роль для запобігання 
проблемі забруднення водних об’єктів відіграють зелені зони із деревною або трав’яною 
рослинністю, які виконують функцію бар’єру. 

В умовах житлової забудови, що не охоплене централізованою мережею 
господарсько-побутової каналізації і користується дворовими вбиральнями з 
водонепроникними вигребами, ймовірно очікувати значного рівня забруднення ґрунтів, 
ґрунтових і підземних вод хімічними й органічним речовинами, що утворюються на 
території садибної забудови, виробничих майданчиках промислових і комунальних 
підприємств. 

Ще одним із суттєвих джерел забруднення природного середовища є кладовища 
традиційного поховання.  

Існуюча в населеному пункті система збору й утилізації відходів становить 
санітарно-епідеміологічну небезпеку і не відповідає вимогам щодо знешкодження 
побутових відходів.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО 
ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

Планувальні рішення генерального плану проаналізовані (табл. 5) щодо характеру 
їхнього впливу на стан навколишнього середовища у розрізі окремих складових і 
компонентів довкілля – людина і її здоров’я, біорізноманіття і природно-заповідний фонд, 
відкриті землі, ґрунти; поверхневі та підземні води, клімат, образ ландшафту та культурна 
спадщина.  

Оцінка представлена у трьох категоріях: 

негативний вплив  (-) 

нейтрально (о) 

позитивний  (+) 
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Таблиця 5 
Характер впливу планувальних рішень генерального плану на стан навколишнього середовища 

Планувальне рішення як 
чинник впливу 

Компоненти, що зазнають впливу 

Людина і 
здоров’я 

Біорізно-
маніття  
і ПЗФ 

Відкриті 
землі 

Ґрунти 

Повер-
хневі та 
підземні 

води 

Клімат і 
атмос-
ферне 

повітря 

Образ 
ланд-
шафту 

Культурна 
спадщина 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Садибна житлова 
забудова (о) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (о) 

Об’єкти громадського 
обслуговування 

(о) (о) (-) (-) (-) (о) (о) (о) 

Зелені насадження (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

Зміна цільового 
призначення земельних 
ділянок 

(о) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (о) 

Кладовище (-) (+) (-) (о) (-) (+) (о) (о) 

Виробничо-складська 
зона (-) (+) (+) (-) (-) (-) (+) (о) 

Санітарне очищення (+) (о) (о) (о) (о) (о) (-) (о) 

Розвиток вулично-
дорожньої мережі 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (о) 

Водопостачання, 
каналізаційні мережі та 
споруди 

(+) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (о) 

Газопостачання (о) (о) (о) (о) (о) (о) (о) (о) 

Електропостачання (о) (о) (о) (о) (о) (о) (о) (о) 

 

4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ 
СТАТУСОМ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

Попри очевидну необхідність реалізації всіх запланованих заходів генерального 
плану, вони є факторами впливу на навколишнє середовище, а також на здоров’я 
населення.  

У табл. 6 представлені фактори, пов’язані із планувальними рішеннями генерального 
плану, які, ймовірно, можуть спричинити екологічні проблеми і ризики. Вказано зміст і 
наслідки таких екологічних проблем. 
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Таблиця 6 

Чинник впливу 

Екологічні проблеми, пов’язані із впливом планувальних рішень на компоненти навколишнього 
середовища 

Людина 
і 

здоров’я 

Біорізно-
маніття і 

ПЗФ 

Відкриті 
землі 

Ґрунти 
Поверхневі 
та підземні 

води 

Клімат і 
атмосферне 

повітря 

Образ 
ландшафту 

Культурна 
спадщина 

Садибна 
житлова 
забудова 

 Втрата 
біорізно-
маніття 
через 
руйнування 
природних 
оселищ 

Втрата 
вільних 
земель та 
інтенсивне їх 
використання 

Ущільнення 
ґрунтів, 
деградація 
ґрунтового 
покриву, 
хімічне й 
органічне 
забруднення 

Хімічне й 
органічне 
забруднення 
стоками 

Зростання 
викидів 
парникових 
газів, 
перегрівання 
поверхні, 
світлове 
забруднення 

Деградація 
природних 
типових 
ландшафтів, 
втрата 
ландшафтного 
різноманіття 

Порушен-
ня 
геологіч-
ного 
середови-
ща, 
забруднен-
ня повітря, 
вод, 
фізичне 
порушен-
ня 
ґрунтового 
покриву, 
хімічне 
забруднен-
ня ґрунтів, 
деградац-
ія, шум, 
вібрація, 
візуальне 
забруднен-
ня 
краєвиду 

Об’єкти 
громадського 
обслуговування 

 Втрата 
біорізно-
маніття 
через 
руйнування 
природних 
оселищ 

Втрата 
вільних 
земель та 
інтенсивне їх 
використання 

Ущільнення 
ґрунтів, 
деградація 
ґрунтового 
покриву, 
хімічне 
забруднення 

Хімічне 
забруднення 
стоками 

Перегріван-
ня поверхні, 
світлове 
забруднення 

 

Виробничо-
складська зона 

 Втрата 
біорізно-
маніття 
через 
руйнування 
природних 
оселищ 

 Ущільнення 
ґрунтів, 
деградація 
ґрунтового 
покриву, 
хімічне і 
органічне 
забруднення 

Хімічне й 
органічне 
забруднення 
стоками 

Зростання 
викидів 
парникових 
газів, 
перегрівання 
поверхні, 
світлове 
забруднення 

 

Кладовище   Втрата 
вільних 
земель та 
інтенсивне їх 
використання 

 Органічне 
забруднення 

  

Розвиток 
вулично-
дорожньої 
мережі 

 Втрата 
біорізнома-
ніття через 
руйнування 
природних 
оселищ 

Втрата 
вільних 
земель та 
інтенсивне їх 
використання 

Ущільнення 
ґрунтів, 
деградація 
ґрунтового 
покриву, 
хімічне і 
органічне 
забруднення 

Хімічне й 
органічне 
забруднення 
стоками 

Зростання 
викидів 
парникових 
газів, 
перегрівання 
поверхні, 
світлове 
забруднення 
від 
освітлення 

Деградація 
природних 
типових 
ландшафтів, 
втрата 
ландшафтного 
різноманіття 
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5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА 
ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД 
ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

З метою охорони й покращення стану навколишнього природного середовища 
с. Креничі Обухівського району Київської області в проекті генерального плану 
рекомендовано виконати низку планувальних і технічних заходів. Запропонований 
комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо забезпечення 
екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого 
самоврядування. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 
стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований 
Верховною Радою України (від 01.07.2015 №562-VIII), та Директива 2001/42/ЄС про 
оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 
передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Закон України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» ухвалений Верховною Радою України 20 березня 2018 року. 

Низка положень статті 363 Глави 6 «Навколишнє середовище» і Додатку ХХХ до 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, в т.ч. 
Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. 
регулюють оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище. 

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року» від 28.02.2019 2697-VIII, зокрема, передбачає 
забезпечення мети державної екологічної політики – досягнення доброго стану довкілля 
шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного 
розвитку України задля забезпечення конституційного права кожного громадянина 
України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого 
природокористування і збереження та відновлення природних екосистем, а також 
основних засадам державної екологічної політики. 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 
встановлюється заборона інвестування в об’єкти, створення і використання яких не 
відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та 
інших норм, встановлених законодавством України (ст. 4). Ст. 8 визначено, що інвестор 
зобов’язаний одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, 
встановлених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23.05.2017. 

Проект генерального плану розроблений з урахуванням Стратегії низьковуглецевого 
розвитку України до 2050 року, а також на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» у частині запобігання зміні 
клімату через скорочення антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів 
та забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави; Закону 
України «Про приєднання України до Конвенції Організації Об’єднаних Націй про 
боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 
опустелювання, особливо в Африці» від 4 липня 2002 року № 61-IV; Закону України «Про 
участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 
головним чином як середовище існування водоплавних птахів» від 29 жовтня 1996 р. 
№ 437/96-ВР. 
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6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 
СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5 ТА 10-15 
РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І 
ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

Основні чинники впливу на довкілля, що пов’язані із реалізацією проекту ДДП – 
генерального плану, такі: 

− втрата біорізноманіття через руйнування природних оселищ; 
− втрата вільних земель та інтенсивне їх використання; 
− ущільнення ґрунтів, деградація ґрунтового покриву, хімічне й органічне 

забруднення; 
− хімічне й органічне забруднення поверхневих і підземних вод стоками; 
− збільшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, парникових 

газів, перегрівання поверхні, світлове забруднення; 
− збільшення рівня акустичного, електромагнітного та іншого шкідливого впливу 

фізичних факторів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини; 
− деградація природних типових ландшафтів, втрата ландшафтного різноманіття. 
У табл. 7–12 представлений комплексний аналіз чинників впливу на навколишнє 

природне середовище, які можуть бути пов’язані із реалізацією цілей і заходів 
генерального плану. У зв’язку із вказаними чинниками проаналізовані можливі наслідки 
для екологічного стану території планування у частині визначення ймовірності 
виникнення екологічних проблем у зв’язку із впровадженням заходів і характеру прояву 
таких проблем.  

Нижче представлені судження про наслідки первинного впливу (під час 
впровадження заходів), вторинного впливу (в процесі експлуатації), оцінено 
кумулятивний ефект впливу на навколишнє середовище.  

В оцінці впливів на навколишнє середовище вказано їх характер – постійний чи 
тимчасовий. 
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Таблиця 7 

ЧИННИК 
ВПЛИВУ 

Садибна житлова забудова 

 

Особливості 
фактору впливу 

На територіях існуючої 
садової забудови в межах 
північної частини села 
передбачено розташування 
350 садових будинків, із них 
150 існуючі (площею від 
0,06 га до 0,12 га). У південній 
частині в межі села 
передбачено включити 
території індивідуального та 
колективного садівництва - 
1120 садових ділянки, на 350 
із них зведено садові будівлі 
(площею від 0,06 га до 
0,12 га). Передбачається 
розмістити в садибній 
забудові 90 будинків 
(270 чол.). 

 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: 

КОМПОНЕНТ 
Наслідки первинного 
впливу 

Наслідки вторинного впливу  
у коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі 

Клімат і 
атмосферне 
повітря  

 викиди парникових газів, перегрівання 
поверхні, світлове забруднення 

Підземні і 
поверхневі 
води 

 хімічне забруднення стоками 

Біорізноманіття 
і ПЗФ 

втрата біорізноманіття через 
руйнування природних 
оселищ 

 

Ландшафт антропогенізація ландшафту деградація природних типових 
ландшафтів, втрата ландшафтного 
різноманіття 

Відкриті землі втрата вільних земель засмічення земель 

Ґрунти ущільнення ґрунтів, 
деградація ґрунтового 
покриву 

хімічне і органічне забруднення 

Оцінка 
кумулятивного 
і 
синергетичного 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

Найбільш вірогідне зростання теплового та світлового забруднення, 
збільшення рівня акустичного забруднення, хімічне забруднення – тільки 
при аварії каналізації, або її відсутності. Посилення теплового острова 
через домінування штучних поверхонь. Вилучення вільних земель із 
одночасним зніманням верхнього шару ґрунтового покриву. 
Трансформація оселищ із втратою біорізноманіття та ландшафтного 
різноманіття. 
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Таблиця 8 

ЧИННИК 
ВПЛИВУ 

Об’єкти громадського 
обслуговування 

 

Особливості 
фактору впливу 

Громадський центр 
розміщено в продовжені 
вул. Польової, на нових 
територіях: його формують 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів із спортивними 
майданчиками, дитяча 
дошкільна установа, лікарня 

 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: 

КОМПОНЕНТ 
Наслідки первинного 

впливу 

Наслідки вторинного впливу  
у коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі 

Клімат і 
атмосферне 
повітря  

 перегрівання поверхні, світлове 
забруднення 

Підземні і 
поверхневі води 

 хімічне забруднення стоками 

Біорізноманіття 
і ПЗФ 

  

Ландшафт   

Відкриті землі втрата вільних земель засмічення земель 

Ґрунти ущільнення ґрунтів, 
деградація ґрунтового 
покриву 

хімічне забруднення 

Оцінка 
кумулятивного і 
синергетичного 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

Найбільш вірогідне зростання теплового та світлового забруднення, 
збільшення рівня акустичного забруднення, хімічне забруднення – тільки 
при аварії каналізації, або її відсутності. Посилення теплового острова 
через домінування штучних поверхонь. Засмічення прилеглих територій. 
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 Таблиця 9 

ЧИННИК 
ВПЛИВУ 

Промислові  
та комунально-складські 
об’єкти 

 

Особливості 
фактору впливу 

На територіях, загальною 
площею 3,3 га, які 
знаходяться в санітарно-
захисній зоні від полігону 
ТВП №5 м. Києва, 
передбачається розміщення 
виробничих підприємств. 
На територіях, загальною 
площею 44,0 га, які прилягає 
до проектної ВКАД м. Києва 
передбачено розміщення 
об’єктів придорожнього 
сервісу. 

 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: 

КОМПОНЕНТ 
Наслідки первинного 

впливу 

Наслідки вторинного впливу  
у коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі 

Клімат і 
атмосферне 
повітря  

 зростання обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу, парникових газів, 
перегрівання поверхні, світлове 
забруднення зростання викидів і скидів 
призведе до погіршення стану здоров’я 
населення 

Підземні і 
поверхневі води 

 хімічне і органічне забруднення, теплове 
забруднення стоками 

Біорізноманіття і 
ПЗФ 

втрата біорізноманіття через 
руйнування природних 
оселищ 

 

Ландшафт антропогенізація ландшафту деградація природних типових 
ландшафтів, втрата ландшафтного 
різноманіття 

Відкриті землі втрата вільних земель  

Ґрунти ущільнення ґрунтів, 
деградація ґрунтового 
покриву  

хімічне і органічне забруднення через 
утворення відходів і стоків (при 
відсутності каналізації) 

Оцінка 
кумулятивного і 
синергетичного 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

Ймовірне зростання хімічного та органічного забруднення через 
утворення відходів виробництва, викидів і скидів, збільшення рівня 
акустичного забруднення. Посилення теплового острова через 
домінування штучних поверхонь 
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Таблиця 10 

ЧИННИК 
ВПЛИВУ 

Кладовище 

 

Особливості 
фактору впливу 

Організація санітарно-
захисної зони від старого 
кладовища 

 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: 

КОМПОНЕНТ 
Наслідки первинного 

впливу 

Наслідки вторинного впливу  
у коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі 

Клімат і 
атмосферне 
повітря  

 у перспективі – позитивний вплив через 
формування зеленого «острова» 

Підземні і 
поверхневі води 

забруднення ґрунтових і підземних вод органічними речовинами 

Біорізноманіття 
і ПЗФ 

позитивний вплив через формування зеленого «острова» – оселищ 

Ландшафт  у перспективі – позитивний вплив через 
формування зеленого «острова» 

Відкриті землі втрата вільних земельних 
ресурсів 

 

Ґрунти трансформація ґрунтового покриву через змішування ґрунтових 
горизонтів 

Оцінка 
кумулятивного і 
синергетичного 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

Розміщення кладовищ є чинником забруднення ґрунтових вод. Для 
попередження забруднення слід дотримуватись санітарно-охоронних 
зон. Перспективно позитивний вплив на довкілля через створення 
меморіального ландшафту із зеленою зоною 
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Таблиця 11 

ЧИННИК 
ВПЛИВУ 

Розміщення магістральних 
інженерних мереж, споруд 

 

Особливості 
фактору впливу 

на етапі підготовчих робіт 
будівництва об’єктів 
містобудування, або 
перекладання існуючих мереж 

 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: 

КОМПОНЕНТ 
Наслідки первинного 

впливу 

Наслідки вторинного впливу  
у коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі 

Клімат і 
атмосферне 
повітря  

 зростання викидів і скидів призведе до 
погіршення стану здоров’я населення, 
збільшення викидів парникових газів, 
перегрівання поверхні, світлове, 
теплове, акустичне, електромагнітне 
забруднення 

Підземні і 
поверхневі води 

 хімічне і органічне забруднення, 
теплове забруднення 

Біорізноманіття 
і ПЗФ 

втрата біорізноманіття через 
руйнування природних 
оселищ 

 

Ландшафт антропогенізація ландшафту  

Відкриті землі втрата вільних земель  

Ґрунти ущільнення ґрунтів, 
деградація ґрунтового покриву  

хімічне і органічне забруднення через 
утворення відходів і стоків (при 
відсутності каналізації) 

Оцінка 
кумулятивного 
і 
синергетичного 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

Підвищення рівня хімічного та органічного забруднення через 
ймовірність пориву труб, викиди і скиди внаслідок нормальної 
діяльності. Посилення теплового острова через домінування штучних 
поверхонь 
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Таблиця 12 

ЧИННИК 
ВПЛИВУ 

Розвиток вулично-
дорожньої мережі 

 
 

 

Особливості 
фактору впливу 

Основним елементом 
формування вулично-
дорожньої мережі с. Креничі 
в умовах існуючої забудови є 
головні вулиці Польова та 
Центральна. Проектом 
закладено профілі вулиць з 
тротуарами з двох сторін. 
Через територію с. Креничі, 
передбачається проходження 
ВКАД навколо м. Києва, на 
якій в межах села 
передбачено розв’язка в 
різних рівнях.  

 ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: 

КОМПОНЕНТ 
Наслідки первинного 

впливу 

Наслідки вторинного впливу у 
коротко-, середньо- та 
довгостроковій перспективі 

Клімат і 
атмосферне 
повітря  

 викиди, акустичне забруднення, 
погіршення стану здоров’я населення 
через зростання викидів і скидів; 
збільшення викидів парникових газів, 
перегрівання поверхні 

Підземні і 
поверхневі води 

 хімічне і органічне забруднення 
стоками 

Біорізноманіття і 
ПЗФ 

втрата біорізноманіття через 
руйнування природних 
оселищ, фрагментація 
оселищ 

 

Ландшафт деградація природних 
типових ландшафтів, втрата 
ландшафтного різноманіття, 
фрагментація 

 

Відкриті землі втрата вільних земель  

Ґрунти втрата вільних земель хімічне і органічне забруднення 
стоками, засмічення 
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Оцінка 
кумулятивного і 
синергетичного 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

Інтенсивне навантаження на довкілля як при будівництві доріг, так і 
при їхній експлуатації. Прокладання нових доріг призводить до 
вилучення земель, фрагментації ландшафтів і руйнування природних 
оселищ. Підготовчі роботи пов’язані із забрудненням повітря 
викидами спецтехніки, а також асфальтних заводів. Експлуатація 
доріг є причиною викидів автотранспорту у повітря забруднювальних 
речовин, що призводить до вторинного забруднення ґрунтів і вод. 
Шумове, як і хімічне, забруднення шкідливе для здоров’я людини та 
видів фауни.  
Створюються умови для прямої загрози здоров’ю населення. 
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Здійснена підсумкова оцінка ймовірного впливу проектних рішень генерального 
плану на компоненти навколишнього середовища згідно з контрольним переліком 
індикаторів екологічного стану території (табл. 13). 

Таблиця 13 

Оцінка впливу на компоненти навколишнього середовища 

Чи може реалізація проектних рішень спричинити: 
Негативний вплив Пом’якшення 

ситуації так помірний ні 
 

1 2 3 4 5 

Повітря 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел 

 ●  + 

Збільшення викидів забруднюючих речовин від 
пересувних джерел 

●   + 

Погіршення якості атмосферного повітря  ●  + 

Поява джерел неприємних запахів   ● + 

Зміни повітряних потоків, вологості, температури або 
будь-які локальні чи регіональні зміни клімату 

  ●  

Водні ресурси 

Збільшення обсягів скидів у поверхневі води  ●   + 
Значне зменшення кількості вод, що використовуються 
для водопостачання населенню 

  ●  

Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 
погіршення якості очищення стічних вод 

  ● + 

Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або 
зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного 
об’єкту 

  ●  

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму 
малих річок  

  ●  

Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод   ●  

Зміни обсягів підземних вод   ●  

Забруднення підземних водоносних горизонтів  ●  + 

Відходи 

Збільшення кількості утворюваних ТПВ ●   + 
Збільшення кількості утворюваних чи накопичених 
промислових відходів IV класу небезпеки 

  ●  

Збільшення кількості відходів І-ІІІ класу небезпеки ●   + 
Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження 
з відходами 

  ● + 

Утворення або накопичення радіоактивних відходів   ●  

Відкриті землі і ґрунти 

Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару  ●   

Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів  ●  + 

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або 
планованій практиці використання земель 

  ●  

Виникнення конфліктів між ухваленими рішеннями та 
цілями місцевих громад щодо використання земельних 
ресурсів 

 ●   
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1 2 3 4 5 
Біорізноманіття та природно-заповідний фонд, 
ландшафтне різноманіття 

    

Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного 
фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності 
у безпосередній близькості або на їх території тощо) 

  ●  

Зміни в кількості видів рослин або тварин, їхній 
чисельності або територіальному представництві   ● + 

Збільшення площ зернових культур або 
сільськогосподарських угідь у цілому   ●  

Порушення або деградацію середовищ існування диких 
видів тварин  ●  + 

Будь-який вплив на кількість і якість рекреаційних 
ресурсів   ● + 

Будь-який вплив на об’єкти історико-культурної 
спадщини   ● + 

Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів 
довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих 
краєвидів, появі естетично неприйнятних місць, 
руйнування пам’ятників природи тощо) 

  ● + 

Населення та інфраструктура 

Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні 
кількості населення будь-якої території ●    

Вплив на поточний стан забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у житлі ●    

Суттєвий вплив на транспортну систему, зміни в 
структурі транспортних потоків ●   + 

Необхідність будівництва нових об’єктів для 
забезпечення транспортних сполучень ●   + 

Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги ●   + 

Поява будь-яких реальних або потенційних загроз для 
здоров’я людей   ● + 

Загальні оцінки 

Підвищення рівня використання будь-якого виду 
природних ресурсів   ●  

Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу   ●  
Збільшення споживання значних обсягів палива або 
енергії  ●   

Суттєве порушення якості природного середовища   ● + 
Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей 
виробництва   ●  

Поява можливостей досягнення короткотермінових 
цілей, які ускладнюватимуть досягнення довготривалих 
цілей у майбутньому 

  ●  

Впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності викликатимуть 
значний негативний екологічний ефект, що матиме 
значний негативний вплив на добробут людей 

  ● + 

 

 

7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Аналіз основних природоохоронних заходів генерального плану села Креничі 
Обухівського району Київської області на відповідність цілям і завданням охорони 
довкілля в рамках Стратегії розвитку Київської області на 2021–2027 роки представлено в 
табл. 14. 
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Таблиця 14 

Оцінка відповідності положень генерального плану села Креничі Обухівського району 
Київської області цілям і завданням Стратегії розвитку Київської області  

на 2021–2027 роки щодо охорони довкілля 

Сфери охорони довкілля Завдання, викладені в генеральному плані селища 
Стратегічні цілі і завдання, котрі 
стосуються виявлених проблем 

 

1 2 3 

Атмосферне повітря Інтенсивне озеленення та упорядкування 
санітарно-захисних зон (між джерелами 
забруднення та житловою забудовою); 
здійснення постійного моніторингу за джерелами 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря; 
будівництво екологічно прийнятних та ефективних 
комунальних систем та об’єктів тепло- і 
водопостачання шляхом впровадження новітніх 
енергоефективних технологій з енергозбереження; 
коригування транспортної схеми, закладення 
профілів вулиць з тротуарами з двох сторін; 
здійснення постійного моніторингу за джерелами 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря 

Екологічний моніторинг та 
інформування населення про стан 
довкілля: формування мережі 
автоматизованого моніторингу; швидкий 
доступ до даних екологічного 
моніторингу; відкритість даних щодо 
поточного стану атмосферного повітря; 
своєчасність прийняття відповідних 
управлінських рішень 

Водні ресурси Налагодження сучасної системи дощового 
каналізування; відведення поверхневого стоку з 
території населеного пункту на очисні споруди з 
організацією попередньої очистки стоків; 
100 % забезпечення населеного пункту якісною 
питною водою; 
дотримання у межах зон санітарної охорони 
об’єктів водопостачання; 
будівництво централізованої системи каналізації; 
розроблення проектів землеустрою водоохоронних 
зон та прибережних захисних смуг водних 
об’єктів; 
відновлення і підтримання гідрологічного режиму 
та покращення екологічного стану водних об’єктів; 
берегоукріплення шляхом благоустрою 
прибережної території ставків та річки, де 
передбачається влаштування зони зелених 
насаджень загального користування; 
захист від затоплення методом регулювання стоку; 
збільшення пропускної здатності русла річки;  
розчищення русла річки з організацією 
благоустрою берегів та влаштування штучної 
споруди (водоперепускна труба та лоток) для 
перепуску води в річці під проїзною частиною 
впорядкування поверхневого стоку, укріплення 
схилів балок насадженнями дерев. В окремих 
випадках допускається повне або часткове 
засипання балок з прокладанням водостічних і 
дренажних колекторів 

Зниження рівня забруднення 
поверхневих та підземних вод через 
неефективну роботу очисних споруд, які 
потребують реконструкції та 
докорінного поліпшення на рівні 
новітніх технологій 

Відкриті землі проведення геохімічного обстеження території 
населеного пункту; 
закриття діючого кладовища; подальше 
упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 
2.2.2.028-98, обов’язкове дотримання СЗЗ 

Підвищення ефективності використання 
сільськогосподарських земель. 
Упровадження нових технологій 
вирощування сільськогосподарських 
культур, у тому числі ґрунтозахисних та 
енергозберігаючих, проведення робіт з 
вилучення з інтенсивного обробітку 
малопродуктивних, ерозійно-
небезпечних земель, впровадження 
грунтозахисно-меліоративної та 
агроландшафтної організації території 

Природно-заповідний поліпшення стану і збереження існуючих, а також Збереження, відновлення та 
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1 2 3 
фонд та охорона 
рослинних і тваринних 
ресурсів 

створення нових зелених насаджень у межах села; 
проведення інвентаризації системи зелених 
насаджень у відповідності до вимог Правил 
утримання зелених насаджень міст та інших 
населених пунктів; 
формування санітарно-захисних зон (озеленення, 
благоустрій) комунальних, сільськогосподарських 
та промислових об’єктів на території селища; 
формування єдиної системи контрольно-
спостережних постів системи моніторингу 
навколишнього середовища. 

популяризація територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду; 
підтримання чисельності та видової 
різноманітності флори та фауни регіону; 
проведення екоосвітніх заходів з метою 
підвищення екологічної свідомості та 
усвідомленого позитивного ставлення до 
довкілля та впливу природи на здоров'я 
людини; створення та функціонування 
постійно діючої інфраструктури для 
ефективного зеленого туризму, 
відпочинку та інших видів рекреаційної 
діяльності в природних умовах з 
додержанням режиму територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду; 
доведення площі Смарагдової мережі до 
19 %; запровадження системи 
моніторингу біорізноманіття 

Поводження  
з відходами 

100% охоплення території селища планово-
подвірною санітарною очисткою, реалізація 
програми роздільного збору побутових відходів; 
дотримання технології захоронення відходів на 
полігоні твердих побутових відходів № 5 ПрАТ 
«Київспецтранс», недопущення самовільних 
скидів зворотних вод, контроль якості 
підземних вод, вирішення проблеми утилізації 
концентрату 

Ефективне управління поводження з 
відходами: проведення інформаційних 
кампаній щодо роздільного збору 
твердих побутових відходів; 
впровадження роздільного збору твердих 
побутових відходів; розширення мережі 
сортувальних станцій; будівництво та 
реконструкція місць видалення відходів. 
Підтримка інноваційних розробок та 
впровадження новітніх технологій у 
галузі переробки відходів та повернення 
у господарчий обіг ресурсоцінних 
матеріалів: впровадження інноваційних 
розробок та впровадження новітніх 
технологій у галузі переробки відходів; 
розроблення інвестиційного проекту зі 
створення сміттєпереробного комплексу; 
розроблення проектної документації з 
будівництва сміттєпереробного 
комплексу; просвітницька діяльність 
щодо роздільного збору відходів; 
удосконалення системи переробки 
відходів 

 
8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 
(НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС 
ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ)  

У рамках СЕО генерального плану села Креничі Обухівського району Київської 
області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків 
розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін. 

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується 
генеральний план села Креничі. За таких умов подальший соціально-економічний сталий 
розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення 
екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання 
земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу району. Оскільки без 
наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності 
забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт 
залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту. 
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9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, що пропонується, враховує процедури, які вже встановлені в країні у рамках, 
зокрема, державної екологічної політики України та норм законодавства щодо 
спостереження, прогнозування, обліку й інформування в галузі навколишнього 
природного середовища, моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. 

З метою моніторингу стану довкілля, як для існуючих впливів на навколишнє 
природне середовище, так і у зв’язку впровадження планувальних рішень, доцільно 
здійснювати постійний моніторинг рівня забруднення компонентів природи за 
відповідними індикаторами (табл. 15). 

Таблиця 15 
Екологічні індикатори 

 

№ Екологічні індикатори 
Одиниці 
виміру 

Значення 

1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
1.1 Загальний обсяг викидів від стаціонарних і пересувних джерел тонн  
1.2 Загальний обсяг промислових викидів від стаціонарних джерел тонн  
1.2.1 Загальний обсяг промислових викидів від стаціонарних джерел за окремими 

забруднюючими речовинами: 
тонн  

 суспендовані тверді частинки  
 діоксин та інші сполуки сірки  
 сполуки азоту  
 оксид вуглецю  
 неметанові леткі органічні сполуки  
 метали та їх сполуки  
1.3 Кількість викидів в атмосферне повітря на одну особу, що проживає на 

території 
кг/на душу 
населення 

 

2 Якість атмосферного повітря в населених пунктах 
2.1 Кількість випадків перевищень ГДК середньодобових для вмісту 

забруднюючих речовин у базовій мережі спостережень, в т.ч. за 
забруднюючими речовинами: 

% від 
загальної 
кількості 

проб 

 

 пил % проб із 
перевищенн

ям ГДК 

 
 окиси азоту  
 сірководень  
 окис вуглецю  
 фенол  
2.3 Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (за основними 

забруднюючими речовинами) 
мг/м3  

2.4 Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (за основними 
забруднюючими речовинами) 

частка ГДК  

2.5 Викиди парникових газів   
 діоксид вугецю тонн  
 метан тонн  
 оксид азоту тонн  
3 Використання водних ресурсів 
3.1 Загальний об’єм забору прісних вод у цілому, в т.ч.: м3/рік  
 об’єм забору прісних поверхневих вод  
 об’єм забору прісних підземних вод  
3.2 Використання прісних вод у цілому, в т.ч.: м3/рік  
 виробничі потреба  
 побутово-питні потреби  
 зрошення  
 сільськогосподарські потреби  
 інше  
3.3 Об’єм води, що використовується для задоволення господарсько-питних та 

інших потреб населення в цілому 
м3/рік/на 

душу 
населення 
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№ Екологічні індикатори 
Одиниці 
виміру 

Значення 

4 Якість питної води 
4.1 Частка проб питної води, що не відповідає нормам якості питної води, в т.ч.: % від 

загальної 
кількості 

перевірених 
проб 

 
 за фізико-хімічними показниками  
 за бактеріологічними показниками  

4.2 Частка проб питної води, що не відповідає нормам якості питної води, в т.ч.: % від 
загальної 
кількості 

перевірених 
проб 

 
 у системах централізованого водопостачання:  
 за санітарно-хімічними показниками  
 за бактеріологічними показниками  
 в джерелах децентралізованого водопостачання:  
 за санітарно-хімічними показниками  
 за бактеріологічними показниками  
5 Забруднені стічні води 
5.1 Скидання зворотних вод, усього, в т.ч.: м3/рік  
 у поверхневі водні об’єкти  
 у підземні горизонти  
 у накопичувачі  
5.2 Скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, усього, з них: м3/рік  
 нормативно очищених  
 нормативно чистих без очищення  
 забруднених  
5.3 Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в цілому, в 

т.ч.: 
% від 

загального 
об’єму 

скинутих 
стічних вод 

 

 забруднених зворотних вод без очищення  
 недостатньо очищених зворотних вод  

5.4 Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в розрахунку 
на одну особу, що проживає на території  

м3/рік  

 
10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ) 

Проектні рішення документа державного планування не передбачають 
транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

 
11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 

Стратегічна екологічна оцінка села Креничі Обухівського району Київської області 
проводилась паралельно з підготовкою генерального плану. Проведені в рамках СЕО 
консультації і аналіз використано для розроблення рекомендацій до проекту ДДП з точки 
зору впливу на довкілля і на здоров’я населення селища.  

У рамках СЕО встановлено, що, виходячи із природних особливостей території села, 
особливостей господарювання та її використання, за збереження існуючого використання 
території, екологічні проблеми пов’язані з такими видами впливу як забруднення 
атмосферного повітря викидами автотранспорту, забруднення хімічними і органічними 
речовинами ґрунту, підземних і поверхневих вод в умовах відсутності каналізації; 
діяльності полігону твердих побутових відходів № 5 ПрАТ «Київспецтранс» у с. Підгірці, 
що є небезпечним техногенним об’єктом. Із них найбільш загрозливими для здоров’я 
населення є забруднення компонентів природи хімічними та органічними речовинами. 
Варто звернути увагу на наслідки акустичного й хімічного забруднення у зонах впливу 
доріг із інтенсивним рухом з твердим покриттям – державного значення Глеваха-Підгірці 
(Т-10-06), обласного значення Обухів-Лісники (О-101603), що зростатиме внаслідок 
будівництва ВКАД навколо м. Києва та розвитку території приміської зони м. Києва. 
Найважливішим фактором, що впливає на будівельне освоєння території та експлуатацію 
будівель і споруд, є високе положення рівнів ґрунтових вод, що призводить до 
підтоплення. По всій території села присутній каскад ставків, струмків в захаращеному та 
недоглянутому стані, що потребують розчищення. Має місце порушення санітарних 
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розривів, режиму охоронних зон від існуючого кладовища, яке знаходиться між вулицями 
Польовою та Межигірською, 12 м замість 300 м за нормою до житлового будинку, а також 
від ПЛ 10 кВ 2-3 м замість 10 м охоронної зони до житлового будинку. Інші чинники 
впливу не є критичними для функціонування населеного пункту та здоров’я людей. 

Упровадження проектних рішень генерального плану не призведе до виникнення 
нових чинників впливу на довкілля та погіршення стану навколишнього середовища. 
Помітний внесок у тиск на навколишнє середовище чинитиме нова житлова садибна 
забудова, зокрема, за умови відсутності каналізації та організованого поводження з 
відходами. Із негативних наслідків створення нової забудови відзначимо повну 
трансформацію компонентів природних ландшафтів на всій ділянці забудови.  

Благоустрій території, зелені насадження спеціального призначення в прибережних 
захисних смугах та в санітарно-захисних зонах від виробничих територій, у межах вулиць і 
доріг сприятимуть поліпшенню естетичного вигляду ландшафту населеного пункту.  

Сформульовано пріоритетні заходи щодо запобігання або зниження рівня 
прогнозованих наслідків негативного впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я 
населення: 

− здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на скорочення обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

− зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом 
реалізації схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах; 

− забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній 
кількості та відповідної якості; 

− будівництво водопровідних і каналізаційних мереж із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання; 

− будівництво централізованої системи каналізування; 
− будівництво очисних споруд поверхневих вод; 
− розчищення водойм від побутового та будівельного сміття, мулу і наносів, 

вологолюбної рослинності;  
− підвищення рівня забезпечення населення доброякісною питною водою; 

впровадження заходів по зменшенню забруднення питної води при її транспортуванні; 
− захист рельєфу від ерозії на схилах внаслідок збереження, поновлення та 

додаткового закладання зелених насаджень, упровадження ґрунтозахисної системи 
землеробства з контурно-меліоративною організацією території водозбору в межах 
населеного пункту; 

− поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених 
насаджень у межах села; 

− закриття існуючого кладовища; 
− розвиток комбінованої системи санітарного очищення від твердих побутових 

відходів й інфраструктури збирання та перевезення твердих побутових відходів; 
− налагодження належного функціонування полігону твердих побутових відходів 

№ 5 м. Києва у межах с. Підгірці; 
− дотримання періодичності вивезення сміття в погоджені місця; 
− створення і підтримку зелених насаджень загального користування та обмеженого 

користування у межах санітарних зон для захисту від шуму і загазованості вздовж 
автодоріг; 

− підвищення безпеки на дорогах внаслідок прокладання тротуарів з двох сторін 
вулиць, встановлення дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць 
та проїздів. 
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