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Передумова та призначення звіту 
 

На виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС був прийнятий Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», що 

спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон прийнятий з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного 

планування.  

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування 

виконується на виконання вимоги Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Метою стратегічної екологічної оцінки 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.  

Проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) застосовується як системний 

процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту документу державного 

планування, що передбачає визначення можливих негативних наслідків реалізації проекту, 

розгляд в разі потреби можливих альтернатив реалізації цілей проекту, визначення заходів з 

пом’якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до проекту містобудівної документації.  

 

Перелік абревіатур 
 

ГДВ – граничнодопустимий викид 

ГДК – граничнодопустима концентрація 

ГДС – граничнодопустимий скид 

ДДП – документ державного планування  

ЗКУ – Зелена книга України 

КОС – каналізаційні очисні споруди 

МВВ – місце видалення відходів 

ПЗФ – природно-заповідний фонд 

СЕО – стратегічна екологічна оцінка 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

ТПВ – тверді побутові відходи 

ЧКУ – Червона книга України 

ЄЧС – Європейський червоний список 

 

Розділ 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його 

зв’язок з іншими документами державного планування 
 

За обсягом та змістом проект «Розробка (оновлення) генерального плану міста 

Авдіївка з планом зонування (код ДК 021:2015:71410000-5 – Послуги у сфері 

містобудування)» (далі – генеральний план) розроблений відповідно вимог чинного 

законодавства України в сфері містобудування та вимог Державних будівельних норм: ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту». 

Виконання Звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану міста  

здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та 

«Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів 

державного планування». При цьому оцінювалась відповідність містобудівної документації 

вимогам ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 
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пунктів», законів України, нормативно-правових актів та проектних матеріалів у сфері 

забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища. 

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, що призначена для обґрунтування довгострокової стратегії просторового розвитку 

території населеного пункту. Зазначений документ визначає основні принципи і напрямки 

планувальної організації та функціонального використання території. 

 

Основними цілями проекту генерального плану, включеними до загального опису 

плану, на основі положень чинних документів державної політики та вимог містобудування, 

є:  

1. Розвиток сельбищної зони з урахуванням прогнозної чисельності населення із 

забезпеченням раціонального функціонального зонування території. 

2. Розвиток мережі установ та організацій громадського обслуговування. 

3. Розвиток виробничих територій: промислового та комунального призначення, 

формування транспортних та складських зон тощо з урахуванням забезпечення санітарно-

гігієнічної сумісності з оточуючою сельбищною територією.  

4. Формування ландшафтних та рекреаційних зон, створення зелених насаджень різного 

цільового призначення. 

5. Розвиток транспортної інфраструктури населеного пункту: організація вулично-дорожньої 

та транспортної мережі. 

6. Розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення потреб 

сельбищних, виробничих та ландшафтно-рекреаційних зон на кінець розрахункового 

періоду. Визначення стратегічних напрямків санітарної очистки території з урахуванням 

перспективних обсягів утворення ТПВ. 

7. Визначення заходів інженерної підготовки і захисту території від небезпечних природних 

процесів, як для існуючих сельбищних зон так і для перспективних ділянок 

містобудівного освоєння території. 

8. Дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища при визначенні проектних рішень з планувальної 

структури населеного пункту, визначенні функціонального використання території. 

 

Взаємозв’язок з іншими планами та програмами. 

Одним із головних принципів розроблення містобудівної документації є врахування 

рішень з просторового планування прийнятих в проектах містобудування вищого порядку. 

Містобудівна документація місцевого рівня розробляється у розвиток рішень Генеральної 

схеми планування території України з врахуванням проектних пропозицій містобудівної 

документації регіонального рівня – Схеми планування території Донецької області, що 

затверджена рішенням Донецької обласної ради № 6/4-087 від 09.06.2011р.. 

Досягнення сталого розвитку будь-якого населеного пункту відбувається через 

реалізацію планів та програм, які визначають низку оперативних цілей та реалізують 

завдання в різних сферах господарської діяльності та життєзабезпечення населення, таких 

як:  соціальна сфера, розвиток економіки, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури,  

охорона навколишнього природного середовища, охорона здоров'я. Генеральний план 

населеного пункту є головним документом державного планування, що визначає 

перспективне функціональне використання території. В процесі розроблення містобудівної 

документації можливо визначити територіальне місцеположення ділянок для досягнення 

оперативних цілей, визначених як на місцевому, так і на регіональному та державному рівні, 

реалізація яких потребує наявності земельного ресурсу, враховуючи комплекс потреб для 

забезпечення ефективного управління процесами функціонування населеного пункту. 

Врахування положень та завдань, визначених у планах та програмах що діють на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, в певній мірі визначають передумови 

для прийняття рішень при розробленні проекту містобудівної документації. 
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Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів виконавчої 

влади під час розроблення проекту генерального плану м. Авдіївка та здійснення СЕО. 

 

В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту «Розробка 

(оновлення) генерального плану міста Авдіївка з планом зонування (код ДК 

021:2015:71410000-5 – Послуги у сфері містобудування)» був розроблений проект Заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. З метою одержання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки документу державного планування було опубліковано на веб-ресурсі Військово-

цивільної адміністрації м. Авдіївка, у період з 24 липня 2019 року 

(http://avdvca.gov.ua/news/4708) та надані повідомлення в засобах масової інформації: газетах 

«Авдіївський вісник плюс», № 16 від 25 липня 2019р. та газеті «Знамя Индустрии», № 31 від 

31 липня 2019 р.. 

Протягом встановленого періоду громадського обговорення заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки звернень, зауважень та пропозицій від громадськості 

не надходило.  

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного 

планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я.  

Від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА були отримані  

пропозицій щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки, де зазначений перелік 

національних та регіональних програм, які необхідно враховувати при розробленні СЕО, та 

визначена низка питань, яким необхідно приділити увагу під час виконання стратегічної 

екологічної оцінки. Надані пропозиції були враховані під час здійснення СЕО та підготовки 

звіту, у відповідності до вимог державних стандартів в сфері містобудування, Закону 

України «Про стратегічну екологічну оцінку» та з урахуванням «Методичних рекомендацій 

із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», 

затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України. 

Від Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА зауваження до обсягу та рівня 

деталізації інформації стратегічної екологічної оцінки були відсутні. 

 

Розділ 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного 

планування не буде затверджено 
 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього природного середовища були 

використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади: дані 

департаменту охорони здоров'я та департаменту екології та природних ресурсів Донецької 

ОДА; ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області; ДУ «Донецький обласний 

лабораторний центр МОЗ України»; Головне управління статистики у Донецькій області; 

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів; інформація обласних і районних 

відділів, управлінь, комунальних служб. Також в якості джерел інформації були використані: 

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області; 

Екологічний паспорт Донецької області; офіційні веб-ресурси державних установ, що є 

суб’єктами моніторингу стану навколишнього природного середовища.  

В процесі роботи були проаналізовані дані регіональних галузевих управлінь та 

відділів, інформація та звіти окремих суб’єктів господарської діяльності. Були оцінені 

існуючий стан довкілля та його ймовірний перспективний стан, якщо проект державного 

планування не буде впроваджений (варіант нульової альтернативи).  
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2.1. Повітряний басейн 
До природних чинників впливу на стан атмосферного повітря території належать 

метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі. Критеріями оцінки потенціалу забруднення атмосфери за 

середньорічними значеннями метеорологічних параметрів є: повторюваність, потужність та 

інтенсивність приземних інверсій; % повторюваності швидкостей вітру 0-1 м/с, в т.ч. 

повторюваності протягом кількох днів (застій повітря); висота шару переміщування; 

тривалість туману.  

За метеорологічними умовами місто розташоване на території з високим природним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та характеризується дуже несприятливими 

умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу, згідно з районуванням України за 

потенціалом забруднення.  

Джерелами забруднення повітряного басейну антропогенного характеру є стаціонарні 

та пересувні джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому переважна кількість 

викидів відбувається від стаціонарних джерел. Згідно даних статистичних щорічників 

Головного управління статистики у Донецькій області загальні викиди забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря (без урахування діоксиду азоту) у період 2011-2012 років 

складали  відповідно 19,8 та 18,6 тис. тонн на рік, з яких викиди з стаціонарних джерел 

становили 90,5-91,5%; у період 2014-2015 років викиди складали  відповідно 10,4 та 8,5 тис. 

тонн на рік, з яких викиди з стаціонарних джерел становили 93,2 і 95,3%. 

 

Стаціонарні джерела викидів 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин 

різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх зменшення, через впровадження та 

експлуатацію сучасного пилогазоочисного обладнання. Аналіз тенденцій обсягів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами проводиться згідно статистичних даних, 

наявних на час проведення експертної оцінки (за даними Регіональної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2018 році та Статистичних 

щорічників Донецької області).  

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення, (тис. тонн). 
 

Роки 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Викиди, 

тис. тонн 

37,4 23,8 14,7 17,0 14,26 9,7 8,1 10,3 11,69 12,49 

1  починаючи з 2005р., дані щодо викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення 
наводяться за підприємствами, взятими на державний облік територіальними органами Мінприроди. 

 

Згідно зі статистичними даними про викиди забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення в останні 18 років спостерігається загальна тенденція до зменшення 

обсягу викидів забруднюючих речовин, що пов’язано з постійним поступовим 

впровадженням сучасного технологічного обладнання, інноваційних винаходів з покращення 

технологічних процесів, а також обумовлено економічною діяльністю підприємства. 

Зокрема, падіння та збільшення об’ємів викидів в період з 2014 по 2018 пов’язано зі значним 

скороченням обсягів виробництва та поступовим їх нарощуванням.  

Із загальної кількості викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

переважна частина здійснюється підприємством ПрАТ «АКХЗ». У 2018 році із загального 

об’єму викидів 12469 тон тверді частки складали 19,5% (значення включає: речовини у вигляді 

суспендованих твердих часток, залізо та його сполуки, цинк та його сполуки, нафталін); СО 34,3%; 
NO2 27,4%; SO2 15,7%. 

Стаціонарні джерела викидів зосереджені переважно на території промислово-

виробничих груп. Промисловий комплекс міста базується на підприємствах коксохімічної 
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промисловості, виробництва металевих конструкцій. Наявні підприємства харчової та легкої 

промисловості, будівельної галузі, транспортного обслуговування, підприємств з надання 

комунальних послуг населенню.  

Найбільша кількість виробничо-промислових ділянок зосереджена в промвузлах які 

розташовані на північно-західній та західній околицях міста, що є найбільш вдалим 

положенням відповідно домінуючих південно-східних та східних напрямків вітрів протягом 

року. Також наявні ділянки виробничо-комунального призначення на східній та південно-

східній околицях міста. Майже всі відносяться до IV, V класів шкідливості, згідно 

класифікації ДСП № 173-96. У північно-західній промисловій зоні розташовані також 

підприємства І-ІІІ класів шкідливості (ПрАТ «АКХЗ», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія 

«Україна»« (виробництво асфальту), ТОВ «Альтер-груп»). 

Також внесок у забруднення атмосфери додають котельні підприємств тепло-

енергопостачання міста. Теплопостачання житла та інших об’єктів соціальної сфери 

здійснюється від промислової котельні ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», що 

розташована на виробничому майданчику підприємства. Паливом для ТЕЦ слугує коксовий 

газ. Також в місті існує 5 малопотужних котелень, розташованих в сельбищній зоні, з яких 4 

котельні на твердому паливі та одна газова котельня, та відомчі котельні. В садибній забудові 

використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. Основним паливом в 

теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовується природний 

газ. 

Основними забруднюючими речовинами є: вуглецю оксид, окисли вуглецю, сполуки 

азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки і волокна), 

діоксин та інші сполуки сірки, метан, НМЛОС, ціаніди. В зоні впливу промислових ділянок, 

в межах СЗЗ, можливі перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

 

Пересувні джерела 

Основна частка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних 

джерел припадає переважно на долю автотранспорту. Викиди від автотранспорту становлять 

більшу небезпеку для здоров’я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному шарі, 

в зоні дихання людини. Якість повітря може погіршуватись з причини недосконалої 

організації дорожнього руху, експлуатації технічно зношеного транспорту, сумнівної якості 

пального, стану дорожнього покриття. Найбільші інтенсивності автомобільного руху, в тому 

числі транзитного, можуть відмічатися на ділянках вулиць проїзд Індустріальний, проспект 

Центральний, вул. Воробйова, Грушевського, Соборна, частково Чистякова, Донецька, 

Комунальна, Чкалова, Суворова, пров. Ясинуватський, пров. Залізничний, вул. Сапронова, 

вул. Незалежності. 

Аналіз тенденцій обсягів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами 

здійснений згідно статистичних даних, наявних на час проведення експертної оцінки (за 

даними Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Донецькій 

області у 2018 році, ГУ статистики у Донецькій області, Статистичних щорічників Донецької 

області).  

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними джерелами 

забруднення, (тис. тонн). 
 

Роки 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016* 2017* 2018* 

Викиди, тис. 

тонн 

1,8 1,4 1,9 1,6 0,7 0,4 … … … 

Дані щодо викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення включають: до 2005р. викиди 
від автотранспорту, з 2005р. включені дані щодо викидів від залізничного, авіаційного та водного транспорту, з 
2010р. – довключені дані, щодо викидів від виробничої техніки. 

Дані за 2014-2015 роки наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Донецькій області. 
* - У 2016-2018 рр. розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел 

забруднення не проводилися через зміни форм статистичної звітності. 
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Згідно зі статистичними даними про викиди забруднюючих речовин пересувними 

джерелами забруднення в останні роки, що були охоплені розрахунками у період до 2013 

року, спостерігається тенденція до незначного коливання об’ємів викидів як в сторону 

зменшення так і збільшення, що ймовірно пов’язано із тенденціями користування 

автотранспортними засобами приватної власності, економічної активності підприємств, що 

пов’язано з використання виробничої техніки. У період з 2014 року значне скорочення 

об’ємів пов’язано переважно зі зменшенням чисельності населення міста. 

 

За даними Костянтинівської районної філії ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» 

лабораторні дослідження атмосферного у місті згідно плану моніторингових досліджень 

об’єктів навколишнього середовища за останні декілька років не здійснювались і на 2019 рік 

не передбачені.  

На підприємстві ПрАТ «АКХЗ» ведеться відомчий контроль за дотриманням 

нормативів забруднення атмосфери, який виконує спеціалізована лабораторія захисту 

водного і повітряного басейнів (СЛЗВПБ). Дослідження атмосферного повітря під факелом 

на межі СЗЗ 1000м основного виробничого майданчику проводиться з квітня по жовтень, з 

періодичністю 45 разів на рік, за показниками: фенол, сірководень, ціаністий водень, 

піридин, пил, оскид вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, аміак. Вплив підприємства на 

якість атмосферного повітря у житловій зоні здійснюється на маршрутному пості у мрн 

Хімік, за адресою 9-й квартал, будинок №11. За результатами досліджень за 2018 рік 

концентрації забруднюючих речовин не перевищували значень ГДК. 

Також спостереження за станом атмосферного повітря проводяться в межах СЗЗ 

полігону ТПВ, на відстані 50, 100, 200 та 500м, з періодичністю 2 ради на рік, за 

показниками: фенол, сірководень, формальдегід, оскид вуглецю, діоксид сірки. За 

результатами досліджень за 2018 рік концентрації забруднюючих речовин не перевищували 

значень ГДК. 

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації та 

Краматорською ЛСЗА Донецького РЦГМ у липні 2019р. були проведені виміри впливу 

діючих джерел забруднення стану атмосферного повітря за допомогою пересувної 

екологічної лабораторії у м. Авдіївка. Під час моніторингу спостереження проводилися за 

вмістом оксиду вуглецю, оксидам азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню, пилу 

(загального та по фракціям РМ 10.0, РМ 2.5), які входять до основного переліку речовин-

забруднювачів.  

За результатами спостережень рівень забруднення оцінювався в порівнянні з ГДК 

максимально разовою (ГДК м.р.), яка є основною характеристикою небезпечності шкідливої 

речовини, при короткотривалому впливі (20 хв.) атмосферних домішок, а також для 

показників РМ 2.5* та РМ 10*. 

За результатами спостережень перевищення ГДК м.р. та ГДК* (* - згідно вимог з 

імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 

року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи) були зафіксовані: 

- в районі вулиць Донецька, 173 (північно-західна околиця сельбищної зони); Молодіжна, 

5; просп. Центральний, 2 (кінотеатр)  за вмістом РМ 2.5- (1,60 ГДК*, 1.20 ГДК*, 1,16 

ГДК* відповідно); 

- в районі просп. Індустрійний, 1 (північна промзона) за вмістом РМ2.5- (3,40 ГДК*), 

також вміст РМ 10 перевищував нормативні показники (1,88 ГДК*). 

 

Одним із головних завдань в питанні охорони атмосферного повітря на території 

житлової та прирівняної до неї забудови є розподілення транспортних потоків шляхом 

формування раціональної магістральної мережі вулиць та виконання інших рішень, 

прийнятих в проекті генерального плану в  розділі «Транспортна інфраструктура». 

Регулювання впливу на атмосферне повітря стаціонарних джерел викидів 

здійснюється шляхом виділення санітарно-захисних зон (СЗЗ) існуючих підприємств та їх 
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скорочення до житлової та прирівняної до неї забудови шляхом розроблення проектів 

скорочення СЗЗ , що включають виконання необхідних інженерно-планувальних заходів з 

уловлення та очистки забруднюючих речовин за рахунок впровадження сучасних технологій 

виробництва та модернізації пилогазоочисного устаткування; виділення СЗЗ для 

перспективних промислово-комунальних зон та об’єктів з їх озелененням; впровадження 

інженерно-планувальних заходів на підприємствах або надання рекомендації з їх 

перепрофілювання.  

Для забезпечення відповідності стану атмосферного повітря санітарним нормам на 

території житлової забудови регулювання впливу від котелень підприємств тепло-

енергопостачання міста здійснюється за рахунок планувально-конструктивних будівельних і 

технологічних рішень котелень при їх реконструкції та технічному переоснащенні, з 

впровадженням теплових установок сучасного типу: тепло-гідромеханічні генератори, 

теплові насоси та інших альтернативних джерел теплопостачання (когенераційні установки, 

геліосистеми). 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо документ державного планування не буде 

затверджено. 

Стан атмосферного повітря в певній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих 

речовин стаціонарними та пересувними джерелами, ефективністю роботи пилогазоочисного 

обладнання в технологічних процесах виробничих підприємств, впровадження новітніх, 

екологічних систем тепло енергопостачання, як в окремих підприємствах і закладах 

обслуговування, так і в приватному секторі.  

З метою забезпечення гігієнічних нормативів стану атмосферного повітря в житловій 

та прирівняній до неї забудові проектом генерального плану визначено за необхідне 

виконання ряду заходів, направлених на регулювання та зменшення впливу від стаціонарних 

джерела забруднення атмосферного повітря: зміна виду економічної діяльності для 

виробничих ділянок асфальтобетонного заводу та складу хімікатів на західній околиці міста 

з метою зменшення класу шкідливості підприємств та скорочення СЗЗ; розробка проектів 

організації санітарно-захисних зон, що потребують скорочення нормативних параметрів СЗЗ 

за рахунок виконання заходів зі зменшення викидів забруднюючих речовин  (першочергово 

скорочення СЗЗ потребують ТОВ «ДБК «Україна»«, ПрАТ «АКХЗ» (основний майданчик та 

породний відвал), ТОВ «Альтер-груп»); виконання вимог чинного законодавства в сфері 

охорони атмосферного повітря виробничо-комунальними підприємствами;  розробка 

проектно-дозвільної документації з обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; виконання необхідних інженерно-планувальних заходів з уловлення та 

очистки забруднюючих речовин шляхом впровадження нових технологій виробництва, 

модернізації та належного технічного догляду за роботою пилогазоочисного устаткування.  

Розвиток вулично-дорожньої мережі міста передбачає реалізацію наступних рішень. 

На розрахунковий етап проектом передбачається будівництво трьох проектних 

магістральних вулиць районного значення та проведення реконструкції з розширенням 

проїзної частини до 6 метрів на вулицях Суворова,  Заводська, Пушкіна, Первомайська,         

пров. Больничний, Лермонтова, провулок Сєдова та до 7,5 м вул. Металургів. На проектних 

житлових вулицях проектом передбачається влаштування проїзної частини шириною 7,0 

метрів, а ширина даних вулиць в межах червоних ліній становитиме 20 метрів. Для 

упорядкування транспортних потоків та покращення умов безпеки руху через залізницю на 

розрахунковий строк передбачається будівництво переїздів через залізницю в різних рівнях, 

вдосконалення мережі руху автобусу. Для перевезення пасажирів у зовнішньому сполученні 

автомобільним транспортом, в межах міста Авдіївка на розрахунковий строк передбачається 

звести автостанцію 5-го класу. 

Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової 

багатоквартирної забудови пропонується від ТЕЦ, підприємств та закладів обслуговування 
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від власних джерел. Також даним проектом рекомендовано провести повну заміну мереж 

гарячого водопостачання. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних 

ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому 

числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних 

споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового 

житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових 

установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для 

теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенціального тепла можливе 

використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла 

ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково 

– на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з 

когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання 

враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.  

В перспективі, використання мережного природного газу як паливо розглядається для 

забезпечення таких категорій споживачів, як житлові будинки та джерела теплопостачання. 

Приготування їжі в об’єктах соціальної і бюджетної сфери (дитячих дошкільних та шкільних 

закладах, підприємствах громадського харчування, інші) передбачене на базі використання 

електроенергії.  

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений, а заходи з  

охорони атмосферного повітря не будуть реалізовані, стан атмосферного повітря на території 

сельбищної зони більш ймовірно залишатиметься на рівні сучасних показників. Але за умов 

нарощування об’ємів виробництва промислових підприємств без впровадження заходів зі 

скорочення викидів забруднюючих речовин відбуватиметься погіршення якості 

атмосферного повітря. Невиконання рішень щодо розроблення проектів організації та 

скорочення СЗЗ від існуючих виробничих підприємств, що межують із сельбищною зоною, 

створює подальше існування ризиків шкідливого впливу на стан атмосферного повітря та, 

відповідно, на здоров’я населення, що мешкає (перебуває) у сельбищній та рекреаційній 

зонах в межах нормативних параметрів СЗЗ.  

В майбутньому очікується тенденція збільшення кількості автономних та 

індивідуальних джерел теплопостачання. При реалізації даних проектних рішень з 

використанням природного мережного газу небезпечних впливів на стан атмосферного 

повітря та здоров'я населення не очікується. Але дані впливи також залежать від видів 

палива, що використовуватиметься у теплогенеруючих установках та рівня впровадження 

теплових установок сучасного типу, і тому на даному етапі є малопрогнозованими. Якщо 

визначені проектом заходи з розвитку систем тепло- та газопостачання не будуть реалізовані, 

стан атмосферного повітря більш ймовірно не зазнає суттєвих змін, проте за умови зростання 

ступеню зносу технологічного обладнання відбуватиметься поступове збільшення 

шкідливого впливу на стан атмосферного повітря. Використання твердих видів палива в 

теплогенеруючих установках, окремими суб’єктами господарювання спричинятиме 

погіршення стану атмосферного повітря на суміжних ділянках.  

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, а рішення щодо будівництва 

автостанції, ремонту та реконструкції існуючих магістральних вулиць з розширенням 

проїзної частини, удосконалення руху міського автобусу та інші заходи з обслуговування 

автомобільного транспорту не будуть реалізовані, рівень впливу транспорту на атмосферне 

повітря і здоров'я населення ймовірно буде залишатися без змін, а по мірі підвищення рівня 

автомобілізації та розвитку господарського комплексу міста зазнаватиме негативних 

тенденцій. Очікується ускладнення руху транспорту, погіршення умов перевезення 

пасажирів у зовнішньому сполученні, зниження комфортності та умов життєдіяльності 

населення, зокрема на магістральних вулицях міста, що знизить рівень комфортного 

проживання на суміжних ділянках.  
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2.2. Водні ресурси та їх використання 
Відповідно гідрологічного районування території України місто знаходиться в межах 

Сіверськодонецько-Дніпровської області недостатньої водності.  

Згідно даних Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів 

гідрографічна мережа території що проектується відноситься до басейну річки Скотовата 

(інша назва – р.Кам’янка) і представлена водотоками із ставками на них. Також в межах 

території що проектується наявні штучні водойми, що утворились на місці вироблених 

кар’єрів. 

Річка Скотовата є найдовший водотік на території міста, є лівою притокою 

р.Очеретовата, що відноситься до басейну р. Кривий Торець. Виток річки бере початок на 

південно-східній околиці міста в балці, що має місцеву назву Куций Яр. У північній частині 

міста, знаходиться балка Поштовий лог, що є лівою притокою р. Скотовата. Стік балки 

зарегульований ставками. Ріка відноситься до малих річок, має довжину 13км, похил 7,5 

м/км, площу басейну 87,6 км2.  

Виток р. Скотовата знаходиться на південно-східній околиці міста. Протяжність 

водотоку в межах міста близько 3,5 км. Вріз балки складає 35-40м. Схили балки переважно 

круті, з ухилом поверхні 8-15% і більше. Основне русло водотоку балки Куций Яр і балок що 

примикають до нього зарегульовані гідротехнічними спорудами, такими як трубчасті 

переїзди, дороги, мости, що сприяє замулюванню русла, місцями заболоченню днища балки 

та підтопленню прилеглих ділянок садибної забудови. В межах водозбірного басейну, на 

південно-східній околиці міста розташований ставок «Красненський», який 

використовується для рибогосподарських потреб. 

Згідно гідрогеологічних характеристик водотоків, що мали ряд спостережень, малі 

річки Донецької області, зокрема і балка Куций Яр, характеризуються високою весняною 

повінню, стійкою низькою літньо-осінньою межінню, що переривається зливовими 

паводками. Малі водотоки в посушливі маловодні роки періодично пересихають. Основна 

доля стоку (75-80%) спостерігається у весняну повінь і дощові паводки. В літньо-осінній 

період, через слабке дренування водоносних горизонтів, стік в балці навіть у середні по 

водності роки, складає 0,01-0,02 м3/с. Найбільш високими витратами води для даної 

водозбірної площі є дощові паводки, при цьому максимальні рівні води 1%-ї забезпеченості в 

створі, що біля перетину вулиць Колосова і Леванєвського, згідно гідравлічного розрахунку 

становлять  191,35 мБС, (за даними ТЕО Інвестицій по об’єкту «Расчистка ручья балки 

Куцый Яр …», Промстройниипроект, г.Донецк – 2001г.). В районі цього створу, на ділянці 

затоплення знаходяться декілька житлових будинків, розташованих по вулицям Некрасова, 

Джерельна, Лермонтова. Для визначення точних меж зони затоплення балки Куций Яр 

паводковими водами 1%-забезпеченості в межах міста необхідно виконання спеціалізованого 

проекту. 

За даними Костянтинівської районної філії ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» 

лабораторні дослідження води водоймищ у місті згідно плану моніторингових досліджень 

об’єктів навколишнього середовища за останні декілька років не здійснювались, і на 2019 рік 

не були передбачені.  

 

Використання водних ресурсів. 

На території міста офіційні зони рекреації біля води з відповідним рівнем 

благоустрою та санітарно-гігієнічного контрою відсутні. 

Найбільша штучна  водойма що утворились через видобуток корисних копалин є 

Авдіївський піщаний кар’єр Голубі озера, площею близько 84га, що розташоване на 

північно-східній околиці міста. Кар’єр є стихійним місцем відпочинку біля води, на березі 

якої з південно-західної сторони сформувалась пляжна зона. Територія не має відповідного 

рівня інженерно-планувального облаштування та моніторингу місця водокористування 

відповідними установами санітарно-епідеміологічного контролю. На кар’єрі зі східної та 

північно-східної сторони періодично ведуться роботи з видобутку корисних копалин, що 
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супроводжується техногенним навантаженням на складові довкілля та передбачає 

встановлення СЗЗ. 

 

Послуги з водопостачання та водовідведення в місті Авдіївка надає Авдіївське 

виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, яке є відокремленим 

підрозділом КП «Компанія «Вода Донбасу». 

Основним джерелом водопостачання м. Авдіївки є водогін від Донецької 

фільтрувальної станції (ДФС). За даними Авдіївського ВУВКГ, вода яка подається населенню 

міста за якістю відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною». Сельбищна зона міста майже повністю 

охоплена системою централізованого водопостачання. Дещо нижчий рівень охоплення 

території інженерними мережами централізованого водовідведення. 

З 2015 року на території міста були пробурені 19 свердловин як резервне джерело 

водопостачання. Вони розташовані розосереджено в сельбищ ній зоні міста, де для частини 

джерел є неможливим дотримання нормативних відстаней  І-го поясу зони санітарної 

охорони. За даними військово-цивільної адміністрації міста глибина свердловин до 20м, воду 

мешканці міста використовують як технічну. У червні 2019р. Донецьким регіональним 

випробувальним центром води КП  «Компанія « Вода Донбасу»  проведені лабораторні 

дослідження якості води по 27 показниках у трьох джерелах водопостачання: проба 1 – 

підземних водозабір «Бруклінські колодязі», проба 2- свердловина на території ЗОШ №4 по 

пров. Клубний та проба 3 - свердловина на території ЗОШ №3 по вул. Соборна. За 

результатами лабораторних досліджень якість води не відповідала вимогам ДСанПіНу 2.2.4-

171-10 за показниками мутність, залізо загальне, амоній; нітрити; нітрати; жорсткість 

загальна; лужність загальна; кальцій; сульфати; сухий залишок; нафтопродукти; марганець у 

концентраціях по різним пробам на рівні в середньому 1,5-3 ГДК, в окремих випадках до              

7 ГДК (нітрити в пробі 2), 13,7 ГДК (залізо загальне в пробі 3), 20 ГДК (нафтопродукти в 

пробі 2). Також за мікробіологічними показниками досліджувались проби 1 та 2, 

невідповідність була виявлена по показниках: загальне мікробне число (проба 1-6 ГДК,              

2-12 ГДК); загальні колі форми (проба 1); ентерококи виявлені у пробі 1. Вода даної якості 

непридатна для пиття і не може розглядатись для забезпечення потреб перспективних об’ємів 

централізованого питного водопостачання міста.  

Господарсько-побутові стічні води міста проходять очищення на поза майданчикових 

очисних спорудах ПрАТ «АКХЗ», які розташовані на північній околиці міста. 

За даними Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, до 

підприємств міста що мають випуски стічних вод у водні об’єкти відноситься                         

ПрАТ «АКХЗ», які розташовані поза межами міста. За даними  ПрАТ «АКХЗ» випуск №1 

призначений для скиду очищених стічних вод від позамайданчикових очисних споруд, після 

ставка-накопичувача по водотоку балки Поштовий лог у р. Кам’янка що впадає у р. 

Очеретовата. Проектна потужність позамайданчикових очисних споруд 33 тыс. м3/добу 

(фактична 17,3 тыс. м3/добу). Випуск №2 утворюється через дренаж стічних вод з 

шламонакопичувача, які стікають до лівої притоки балки Поштовий лог (басейн р. 

Кам’янка).  За даними  ПрАТ «АКХЗ» скид стічних вод з випуску №1 з 2016 року не 

здійснюється через збільшене використання води з ставка-накопичувача через систему 

оборотного водопостачання на технологічні потреби заводу. 

 

Аналіз тенденцій об’ємів  випусків у природні водойми стічних вод  по двом 

випускам за останнє десятиріччя проводиться згідно статистичних даних, наданих 

підприємством ПрАТ «АКХЗ» .  
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Динаміка об’ємів випусків стічних вод ПрАТ «АКХЗ», млн. м3/рік. 
 

Випуски 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Став-накопичувач 

(контрольний 

випуск №1) 

2,96 1,5 2,1 2,2 2,0 0,5 0,02 0,19 0 0 

Дренаж 

шламонакопичувача 

(контрольний 

випуск №2) 

0,05 0,016 0,017 0,027 0,039 0,06 0,117 0,184 0,148 0,096 

 

Аналізуючи дані у період до 2013 року, коли економічна активність підприємства не 

залежала від фактору бойових дійна суміжних територіях, спостерігається загальна 

тенденція до зменшення об’ємів скидів стічних вод з випуску №1 та суттєвого збільшення, 

майже в два рази, об’ємів стоків з випуску №2. Але загальна динаміка об’ємів стічних вод з 

двох випусків мала тенденцію до скорочення у 2013 році на 30 % від об’ємів 2009 року. 

 

ПрАТ «АКХЗ» здійснює відомчий контроль за впливом діяльності підприємства на 

поверхневі водні об’єкти у місцях випуску стічних вод (Випуск №1 та випуск №2), який 

виконує СЛЗВПБ. По випуску №2 ведеться щомісячний контроль за дотриманням 

встановлених ГДС забруднюючих речовин у водойми. Для контролю спливу стічних вод 

випуску №1 встановлені пункти спостереження вище і нижче місця впадіння р.Очеретовата в 

р.Кривий Торець. З початку ведення АТО контроль по даному випуску не здійснюється з 

2014р. через відсутність доступу до постів спостереження (зона бойових дій). За 

результатами контрольних спостережень вміст забруднюючи речовин у скидах стічних вод з 

випусків №1 та №2, згідно даних останнього звітного періоду, не перевищував встановлених 

рівнів граничнодопустимих скидів, окрім сульфатів та хлоридів у скидах водовипуску №2. 

З метою контролю за впливом підприємства ПрАТ «АКХЗ» на підземні водоносні 

горизонти здійснюється відомчий моніторинг за допомогою спостережних свердловин, що 

розташовані на території основного виробничого майданчику та в зоні впливу місць 

видалення відходів (за межами міста). Згідно даних підприємства моніторинг на території 

основного виробничого майданчика здійснюється 2 рази на рік за показниками: рН, феноли, 

роданіди, амоній сольовий, хлориди, сульфати, залізо, мінералізація, нітрити, нітрати. За 

результатами досліджень по 8 свердловинам у 2018р. концентрації забруднюючих речовин 

загальній кількості не перевищували ГДК, за винятком підвищених концентрацій амонію 

сольового на рівні 1,1 ГДК; сульфатів на рівні 1,04 ГДК; нітратів на рівні 1,5 ГДК, які 

фіксувались по одиночним свердловинам. Показники рН становили від 7,3 до 10,1; 

мінералізації  від 344 до 1890 мг/дм3. 

В межах території міста Авдіївка відведення дощових та талих вод здійснюється  

відкритим та закритим способом. З території міста стік дощових та талих вод відбувається в 

основному  поверхневим способом - по існуючому рельєфу, спланованій поверхні землі, 

твердим покриттям, у напрямку днищ р. Скотовата та балки Поштовий лог. Система 

існуючої мережі дощової каналізації охоплює лише район в межах проспекту Центрального, 

вул. Комунальної та на території АТП. Протяжність дощової каналізації в м. Авдіївка 

складає біля 2,5  км. 

Відсутність організованого відведення поверхневих вод з очисними спорудами 

дощової каналізації на переважній площі міста спричиняє забруднення водних об’єктів та 

ґрунтів важкими металами та іншими токсичними та канцерогенними речовинами від 

осідання викидів автотранспорту, витікання паливо-мастильних матеріалів, продуктами 

руйнування твердого дорожнього покриття, сприяє процесам підтоплення територій. 

Потенційні джерела забруднення водних ресурсів. 

Джерелом забруднення водного басейну на території що проектується є стихійні 

смітники, вигрібні ями приватної забудови, поверхневий стік, який формується на території 
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міста, майданчиках виробничих, транспортних підприємств, аварійні витоки на ділянках 

виробничих майданчиків промпідприємств. 

На якість поверхневих вод також впливає відсутність проекту з визначення меж 

прибережних захисних смуг водотоків та водойм, з винесенням їх в натурі та дотримання 

режимів господарювання.  

Відсутність системи збору дощових вод на переважній частині сельбищної та 

виробничо-комунальної зон, негативно впливає на стан поверхневих вод, зніжує їх здатність 

природного самоочищення. 

  

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

впроваджено. 

З метою охорони водних ресурсів та їх раціонального використання в проекті 

містобудівної документації визначено за необхідне виконання ряду пріоритетних завдань: 

реконструкція та розвиток централізованої системи каналізації та реконструкція 

каналізаційних очисних споруд; розвиток мережі дощової каналізації та будівництво 

локальних очисних споруд зливових стоків; розчистка та оздоровлення водойм; здійснення 

необхідних заходів з інженерної підготовки та захисту території; виготовлення технічної 

документації із землеустрою із визначення меж прибережних захисних смуг усіх водотоків 

та водойм міста та винесення їх меж в натурі із благоустроєм та забезпеченням режиму 

господарської діяльності, передбаченого законодавством. 

Якщо вищезазначені рішення генерального плану не будуть реалізовані, подальший 

розвиток житлової та громадської забудови міста, як і виробничо-промислового сектору, 

спричинятиме техногенне навантаження на водні об’єкти, що розташовані на території що 

проектується. Зокрема відсутність мережі зливової каналізації, обумовлює забруднення 

водойм поверхневим стоком, що формується на території забудованих ділянок та прилеглих 

територіях сільськогосподарського призначення. Подальше зростання рівня автомобілізації є 

фактором потенційного збільшення обсягів шкідливих речовин, внаслідок чого 

відбуватиметься забруднення як ґрунтового середовища, так і поверхневих та підземних вод. 

 

2.3. Ґрунтове середовище та земельні ресурси 
Згідно агроґрунтового районування України територія, що розглядається, 

розташована в межах Степової лівобережної провінції.  

На підвищених вододільних ділянках поширені чорноземи звичайні середньо гумусні 

і малогумусні та їх залишково- і слабо солонцюваті відміни легкоглинисті (агрогрупа 60л)  і 

чорноземи звичайні слабо змиті легко глинисті. Вони займають північно-західну та 

відповідно центральну і південну частини міста. 

На схилах долини р. Кам’янка розвинуті чорноземи звичайні середньо- та сильно 

змиті легко глинисті; чорноземи не солонцюваті і слабо солонцюваті на щільних глинах 

легко глинисті різного ступеню змитості. У верхів’ї долини, на південно-східній околиці 

міста поширені ділянки розмитих ґрунтів і виходів магматичних та метаморфічних порід і 

пісковиків.  

В заплаві зустрічаються ділянки лучно-болотних, мулувато-болотних і торфувато-

болотних солончакових неосушених ґрунтів легко глинистих.  

В долині балки Поштовий лог розвинуті чорноземи щебенюваті слабо- і середньо 

змиті і сильноеродовані та дернові щебенюваті на елювії щільних порід середньо і 

важкоглинисті, середньо суглинкові. 

Виробнича цінність земель сільськогосподарського  призначення на території міста 

визначається в складі «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. 

Авдіївка» (ДП «ЦДЗК» Донецька регіональна філія, м. Слов’янськ -2016р.)., що затверджена 

рішення авдіївської міської ради № 6/72-2020 від 20.09.2016р.. Згідно Наказу Державного 

комітету України по земельних ресурсах від 6.10.2003 року № 245 «Про затвердження 

переліку особливо цінних груп ґрунтів» поширена на території міста агровиробнича група 
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ґрунтів 60л віднесена до особливо цінних. Ділянка поширення даної групи ґрунтів 

розташована на північно-західній околиці міста і практично вся зайнята під функцію 

промислової зони міста. 

Питання щодо відведення земель сільськогосподарського призначення різних форм 

власності, в тому числі особливо цінних, для потреб містобудівного розвитку знаходиться в 

компетенції міської Ради і може вирішуватись згідно вимог п. 2, ст. 150, Земельного кодексу 

України. 

 

Існуюча територія м. Авдіївка 2953,5 га. Розподіл території міста за функціональним 

використанням наведений в таблиці. 

 

Існуюче використання території міста 
 

  Існуючий 

стан 

% 

І. Забудовані території 1771,71 59,99 

1. Житлова забудова 721,6 24,43 

- садибна забудова одноквартирного типу 623,8 21,12 

- багатоквартирна житлова забудова, у т.ч. 97,8 3,31 

2. Землі громадського призначення 54,8 1,86 

3. Землі промисловості, будівництва, та комунально-

складського призначення 

458,21 15,51 

4.Землі транспортної інфраструктури 227,7 7,71 

5.Зелені насадження загального користування 9,1 0,31 

6. Зелені насадження спеціального призначення 135 4,57 

7. Кладовищ 16,4 0,56 

8. Відвід залізниці 148,9 5,04 

ІІ. Незабудовані території 1181,79 40,01 

Городи 121,49 4,11 

Ліси 453,7 15,36 

Ліси молоді 14,1 0,48 

Пляж     

Дачі  187,7 6,36 

Водні поверхні 78,6 2,66 

Інші території 326,2 11,04 

Всього 2953,5 100,00 

 

В проекті генерального плану визначені необхідні ділянки для розміщення усіх видів 

міського будівництва відповідно до визначених потреб розвитку економіки, соціальної 

сфери, інженерної та транспортної інфраструктури. 

Згідно з завданням на проектування, з урахуванням державних вимог та на підставі 

техніко-економічних розрахунків, передбачено збільшення території міста на 280,1 га, яка в 

перспективі матиме площу 3233,6 га. На розрахунковий етап передбачається збільшення 

територій: житлової забудови на 101,6 га; громадської забудови на 72,5 га; територій 

промисловості, будівництва, та комунально-складського призначення на 56,06 га; територій 

транспортної інфраструктури (вулично-дорожньої мережі) на 122,3 га; зелених насаджень 

загального користування на 14,03га; зелених насаджень спеціального призначення на                     

311,3 га.  

 

Територія що проектується розташована в межах зони підвищеної складності 

будівельних умов освоєння, згідно схеми інженерно-геологічного районування України. 

Серед несприятливих інженерно-геологічних факторів на території міста наявні ділянки 
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підтоплення та локального заболочення, ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15% з 

поодинокими проявами яружної ерозії, порушені території. Територія розташована в зоні 

поширення порід що мають здатність до карстування та поширення  лесових порід ІІ типу 

просідання. Наявні ділянки з несприятливими природними умовами знижують комфортність 

проживання і можуть викликати погіршення санітарно-гігієнічних умов на території 

житлової забудови, що створює в тому числі ризики для здоров'я населення.  

 

Джерелами забруднення ґрунтів на території що проектується є викиди в атмосферу 

від стаціонарних та пересувних джерел, неповне охоплення садибної забудови господарсько-

фекальною каналізацією. Додаткове забруднення на території створюють несанкціоновані 

стихійні сміттєзвалища. Місцями техногенного навантаження на ґрунтове середовище є 

порушені ділянки, що зазнали техногенного впливу в наслідок видобувної діяльності. 

Південно-східна околиця міста опинилася в приграничній зоні проведення бойових дій, які 

супроводжуються мінуванням території. Ця ділянка є зоною ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу навколишньому середовищу та безпеці 

життєдіяльності населення міста. 

В межах території що проектується наявні 3 кладовища традиційного поховання, що  

розташовані в південній частині міста, в районі вулиці Нахімова, пров. Шкільного та на 

східній околиці міста, біля піщаного кар’єру, що є потенційними джерелами забруднення 

ґрунтів. В межах СЗЗ кладовищ південної частини міста   знаходиться ділянки садибної 

житлової забудови та садових товариств. На першому етапі реалізації проектних рішень 

необхідно виконати 100% забезпечення централізованим водопостачанням та 

водовідведенням індивідуальної житлової забудови та садових товариств (пров. Шкільний, 

відсутність централізованої системи водопостачання) в межах СЗЗ, з метою забезпечення 

водою відповідно санітарних норм. Кладовища, що знаходяться в оточені житлової забудови, 

після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого 

самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення 

підзахоронення на місці існуючих поховань) з метою скорочення СЗЗ після закінчення 

кладовищного періоду. 

Колишні місця розведення тварин, де мали місце спалахи захворювань на сибірську 

виразку, створюють існування стаціонарно-неблагополучних пунктів, через здатність спор 

збудника сибірки десятиріччями зберігати свої біологічні властивості, в тому числі 

вірулентність у ґрунті та інших об'єктах зовнішнього середовища. 

За даними ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області ями Бекаррі та 

худобомогильники на території міста відсутні. Дані про наявність на території м.Авдіївка 

поховань трупів тварин, які загинули від сибірської виразки наведені у таблиці. Карти з 

позначенням місць поховань трупів тварин відсутні. 

 

Інформація про поховання трупів тварин, 

які загинули від сибірської виразки на території м. Авдіївка 
 

№ 

з/п 

Найменування пункту, 

кому належить 

Вид тварин, 

кількість 

захворілих 

Дата 

відкриття 

пункту 

Орієнтир пункту по 

місцевості (відстань до 

населеного пункту, 

дороги) 

1 м. Авдіївка 

облзв’язок м. Авдіївка 

ВРХ 1 голова Червень 

1944р. 

База АКХЗ, 300м від 

залізничної дороги 

2 м. Авдіївка 

облзв’язок м. Авдіївка 

ВРХ 1 голова Листопад  

1945р. 

База АКХЗ, 300м від 

залізничної дороги 

3 м. Авдіївка 

п/с Колесников 

ВРХ 1 голова 16.03.1946р. 

1944р. 

Труп спалений, місце не 

встановлено  

4 Авдієвська заготконтора 

База райспоживспілки 

Свині 1 голова 08.08.1952р. 200м від залізничної 

дороги 
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Дані ділянки зазначених пунктів по місцевості можна вважати стаціонарно-

неблагополучними за сибіркою пунктами.  

З метою недопущення захворювань людей на сибірку, в стаціонарно неблагополучних 

за сибіркою пунктах та поблизу від них необхідно дотримуватись вимог з виконання 

комплексу профілактичних заходів, що визначений наказом МОЗ України № 314 від 

09.07.2003р. «Про заходи з профілактики захворювань на сибірку». 

 

За даними екологічного паспорту у Донецькій області за 2018р. склади непридатних 

та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів на території міста відсутні.  

Додаткового техногенного навантаження на ґрунтове середовище та ландшафти  

завдають земляні роботи, в тому числі несанкціоновані, при розробці корисних копалин, 

після чого лишаються порушені території, що потребують рекультивації. Такою ділянки 

наявні на південно-східній та східній околицях міста. Родовища корисних копалин, що 

мають затверджені балансові запаси ДКЗ України, потребують проведення рекультивації 

після повного відпрацювання запасів, відповідно плану рекультивації, що визначений 

Проектом розробки родовища. 

 

Додатковим джерелом впливу на ґрунтове середовище в межах міста є 

функціонування протягом тривалого часу коксохімічного заводу, найбільший техногенний 

вплив від якого припадає на 80-ті та 90-ті роки минулого сторіччя. В останнє комплексне 

геохімічне дослідження рівнів техногенного впливу на ґрунти на території заводу та 

прилеглих територій проводилось в рамках спеціалізованої роботи при розробленні 

документації Оцінка впливу на навколишнє середовище («ГИПРОКОС», м.Харків – 1998р.). 

Згідно даних цієї роботи південна межа ділянки що вивчалась проходила на відстані 1-1,3 км 

від північної межі міста. Були отримані узагальнені характеристики техногенних геохімічних 

полів, що формуються за участі викидів промпідприємств в атмосферне повітря, в центрі та 

поблизу джерел техногенного впливу, таких як золошламонакопичувач, породний відвал, 

накопичувач хімвідходів, ставок-накопичувач (розташовані за межами міста). Проводилось 

порівняння вивчених рівні забруднення ґрунтів важкими металами з фоновими значеннями 

елементів для цього району і ГДК.  

В результаті досліджень був виявлений ареал забруднення з сумарним показником 

концентрації в межах 15-30 одиниць (середня ступінь забруднення). Він поширений на 

вододілі двох балок у східному напрямку від основного виробничого майданчика АКХЗ, має 

форму витягнутої смуги розміром близько 2 км в довжину та 300-400 м в ширину, яка 

простягається в напрямку поза майданчикових очисних споруд. Навколо нього знаходиться 

смуга слабо-помірного рівня забруднення, загальною шириною 0,8 – 1,0 км. Другий ареал 

забруднення ґрунтів, у формі еліпсу розміром 1 на 1,5 км, розташований за межами міста, 

примикає до породного відвалу з північної сторони. Він характеризується середнім рівнем 

забруднення з сумарним показником концентрації в межах 10-20 одиниць. Найбільш 

забрудненими були виявлені ділянки породного відвалу, полігон ТПВ, накопичувач 

хімвідходів, з сумарним показником концентрації забруднення до 80-105 одиниць. Решта 

території характеризується відносно безпечним рівнем забруднення. Асоціація важких 

металів, що утворюють техногенні аномалії, в основному представлена ртуттю, 

(перевищення фонових значень в 10-30 одиниць), значно рідше свинцем, марганцем, 

берилієм, скандієм, германієм (перевищення фонових значень 1,5-4,7 рази).  

Рівні забруднення донних відкладів за сумарним показником концентрації важких 

металів порівнюються з рівнями забруднення ґрунтів. Небезпечний рівень забруднення був 

відмічений в накопичувачі хімвідходів (80-90 од.), з перевищенням ГДК в 1,4 рази. В ставку-

накопичувачі відмічений середній рівень забруднення донних відкладів (10-30 од.). В донних 

відкладах р. Кам’янки були відмічені слабкі рівні забруднення, де основним елементом 

забруднення є ртуть (15-30 од. геофону). Серед органічних з’єднань, що використовуються в 
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процесі коксування вугілля і характеризуються своєю токсичністю і поширеністю, були 

виявлені в ґрунтах – бензол, толуол, фенол, піридин, метанол і нафталін. 

Проведені дослідження виявили, що техногенні аномалії в ґрунтах, концентрації 

елементів в ґрунтах, тяжіють до промислових ділянок і в першу чергу пов’язані з рівнями 

забруднення атмосферного повітря та поширення забруднюючих речовин відповідно рози 

вітрів. Другим за значенням джерелом надходження в ґрунти забруднюючих елементів є 

місця видалення відходів та можливі протікання при їх транспортуванні. 

З метою стабілізації та покращення екологічної ситуації в районі що вивчався були 

розроблені екологічні заходи, в тому числі по технічному переоснащенню очисних споруд 

промстоків і пило-газових викидів, що ефективно впроваджуються на підприємстві протягом 

останніх 20 років. Інформація щодо комплексного геохімічного обстеження території міста 

або суміжних до заводу ділянок за період останніх 10 років відсутня.  

ПрАТ «АКХЗ» здійснює відомчий контроль за впливом діяльності підприємства на 

ґрунтове середовище в районі розміщення підприємства. Дослідження ґрунту проводяться у 

7 точках, одна з яких розташована в межах міста, в сквері біля школи №6, по бульвару 

Шевченка. Моніторингові спостереження проводяться 2 рази на рік за 9-ма показниками. 

Згідно результатів досліджень найбільші концентрації ртуті, свинцю, цинку, нікелю 

відмічаються в точках відбору проб, що контролюють вплив викидів труби ТЕЦ заводу, а 

саме на відстані 1000 та 2000м по переважному напрямку рози вітрів (у північно-західному 

напрямку від труби). За результатами досліджень у 2018р., концентрації забруднюючих 

речовин на ділянці моніторингу в межах міста не перевищували граничнодопустимі рівні.  

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

затверджений.  

Наявні на території міста ділянки з несприятливими природними умовами, екзогенно-

геологічними процесами, наявність порушених ділянок, в тому числі несанкціонований 

видобуток надр, знижують комфортність проживання і можуть викликати погіршення 

санітарно-гігієнічних умов на території житлової забудови, що створює в тому числі ризики 

для здоров'я населення.  

Ця тенденція більш ймовірно залишиться такою і надалі у випадку, якщо не будуть 

вжиті належні заходи. Виконання заходів та раціональне використання земельних ресурсів 

під час містобудівного освоєння території є особливо важливим для досягнення цілей та 

напрямків, визначених низкою місцевих та регіональних програм, та забезпечення умов 

сталого розвитку міста. Відсутність генерального плану з належним функціональним 

зонування території з визначенням певного цільового призначення може призводити до 

хаотичної забудови, неефективного використання земельних ресурсів, що також в 

перспективі може призводити до ускладнень або неможливості забезпечення сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов на території сельбищної зони міста та формування раціональної 

планувальної структури міста.  

Окрім того, невиконання низки заходів щодо інженерної підготовки та захисту 

території (зокрема, усунення процесів підтоплення на ділянках сельбищних територій, 

розвиток системи зливової каналізації, рекультивації порушених ділянок тощо) в перспективі 

негативно впливатиме на усі процеси містобудівного розвитку населеного пункту, може 

спричиняти ризики активізації процесів підтоплення на ділянках сельбищних територій, що в 

свою чергу може негативно впливати на експлуатацію та обслуговування приміщень і 

споруд та створювати певні ризики для здоров’я населення. 
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2.4. Поводження з відходами 
Аналіз тенденцій обсягів утворення та показників поводження з відходами 

проводився з урахуванням статистичних даних, наявних на час виконання експертної оцінки,  

та наданих Управлінням статистики у Донецькій області, по підприємствам міста, що 

надавали звітні дані за останні роки згідно встановлених державних регламентів збору 

статистичної звітності. 

 

Утворення відходів1, тонн/рік. 

(у чисельнику відходи I–IV кл.н., у знаменнику – у т.ч. відходи I–III кл.н ) 
 

Роки 2000 2005 2010 2011 2012 2016р. 2017р. 2018р. 

Утворення 

відходів2, тонн 

_н.д__ 

10862 

_н.д._ 

2838 

1412015 1215989 982015 

123 

 157856,9 

108,3 

180114,8 

26,0 

Утилізовано 

відходів, т 

      421,2 

60,2 

885,6 

742,1 

Спалено, т       - - 

Видалено 

відходів у 

спеціально 

відведені місця 

та об'єкти, т 

      154151,4 

- 

177243,5 

- 

Загал. обсяг 

відходів 

накопичених 

протягом 

експлуатації, у 

спеціально 

відведених 

місцях чи 

об’єктах, т 

__н..д.__ 

461085 

_н.д._ 

8310   

47508575 48717642 49628508 

88 

51791382,7 

70,0 

51946756,9 

70,0 

52124000,4 

70,0 

1 -  до 2005р. наведено дані по відходах I–III класів небезпеки, з 2010р. – по відходах I–IV класів небезпеки. 
2 -  до 2010р. наведено дані від економічної діяльності підприємств та організацій, з 2011р. – з урахуванням 

відходів, утворених у домогосподарствах. 

 

Слід зазначити, що у період 2012-2018 років відбулося значне скорочення загальних 

обсягів утворення відходів І- IV класів небезпеки, з незначною тенденцією до зростання в 

останні два роки. При цьому, значно збільшується частка утилізації відходів. 

 

 

Одним із головних факторів в забезпеченні комфортних санітарно-гігієнічних умов 

проживання в межах міста є створення системи збору, сортування утилізації та 

знешкодження твердих побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту. 

На даний час в міста відсутня ефективна схема санітарного очищення міста, що сприяє 

утворенню стихійних смітників, в тому числі в межах сельбищної зони. Розроблення схеми 

санітарного очищення заплановано на 2019 рік.  

До 2003 року видалення ТПВ здійснювалось на території міста шляхом захоронення. 

Колишній полігон ТПВ площею 12,2 га розташований на південно-східній околиці міста. 

Місце видалення відходів (МВВ) було в експлуатації у період 1992-2003рр. Накопичено за 

весь період експлуатації 791,526 тис. тонн. Проведено 2 етапи рекультивації (згідно даних 

Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки).  

З 2003р. видалення твердих побутових відходів (ТПВ) з території населеного пункту 

здійснюється на ділянці МВВ ПрАТ «АКХЗ» для видалення ТПВ. Полігон розташований за 

межами міста, на відстані понад 1км від північно-західної межі міста. СЗЗ 500м 

дотримується. За категорією екологічної безпеки відноситься до категорії Б - помірно 

небезпечні. За даними Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 
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роки проектний обсяг видалення відходів 191,24 тис. тонн. Щорічний обсяг надходження 

близько 14,0 тис. тонн. На даний час залишковий термін експлуатації майже вичерпано. 

Моніторинг впливу діючого полігону ТПВ на довкілля здійснює лабораторія СЛЗВПБ ПрАТ 

«АКХЗ». Згідно даних ПрАТ «АКХЗ» полігон підприємства має обмежений термін 

використання (2-3 роки), тому вирішення питання переробки ТПВ міста має першочергове 

значення серед завдань з охорони довкілля.  

Окрім того ПрАТ «АКХЗ» має три МВВ, що розташовані за межами міста, у 

північному напрямку: категорії А (породний відвал) – малонебезпечні; категорії В 

(шламонакопичувач) – небезпечні; категорії Г (накопичувач хімічних відходів, в даний час 

не експлуатується) – надзвичайно небезпечні за категорією екологічної безпеки МВВ.  

 

Останні часом в міста виконуються заходи з впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів. 

Збирання, зберігання, оброблення та утилізацію небезпечних відходів на території 

міста здійснює ТОВ «Дослідне виробництво», розташоване за адресою м. Авдіївка, проїзд 

Індустріальний, 22-А. Спеціалізація:  

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у 

тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші); 

2. Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в’яжучих), що 

утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних 

матеріалів. 

 

Утворювачами відходів на території міської ради є: населення, промислові та 

комунальні підприємства, установи і організації різних форм власності. За даними ГУ 

Статистики у Донецькій області із загальної кількості відходів І-ІV класів шкідливості, 

утворених у 2018 році, частка відходів від економічної діяльності підприємств складає 97,6 

%, у домогосподарствах 2,4 %.  

Головним утворювачем відходів IV класів небезпеки з підприємств міста є ПрАТ 

«АКХЗ», більшість яких накопичується в місцях видалення відходів - породний відвал та 

шламонакопичувач. Згідно паспортів даних МВВ обсяги видалених відходів на даний части 

становлять відповідно близько 55% та 65% від проектного обсягу. Так як підприємство в 

останнє десятиріччя функціонувало не на повну потужність розрахункові терміни 

експлуатації цих МВВ можуть бути збільшені в залежності від економічної активності 

підприємства. 

Найближче до території міста розташований породний відвал, СЗЗ 1000м якого 

поширюється на територію міста, в межах якої розташовані ділянки садового товариства. 

Відповідно паспорту МВВ породний відвал впливає на повітря (запилювання), поверхневі та 

підземні води (атмосферні осади розчиняють породу або переносять мілкі частинки її 

поверхневі та підземні води), грунти та рослинність (осідання пилу з відвалу на прилеглі 

території). Контроль за рівнем забруднення навколишнього природного середовища в районі 

МВВ здійснює ПрАТ «АКХЗ». Згідно інформації паспорту МВВ за результатами 

моніторингових спостережень  за 2014-2015рр. рівні забруднюючих речовин в підземних 

(ґрунтових) (по 6-ти спостережним свердловинам) і поверхневих водах (ріки нижче скиду 

заводу), ґрунтах (200 та 500м на ПнЗх від МВВ), атмосферному повітрі (50, 100, 200, 500м 

від МВВ) не перевищували ГДК/ ГДР, що може бути пов’язано із смачним спадом діяльності 

підприємства в даний період спостережень. В останнє перевищення відмічались в 2009-2010 

рр., в підземних водах по сульфатам (до 2,4-4,5 ГДК), залізу (1,4 ГДК), жорсткості (до 2,4 

ГДК), сухому залишку (3,6-7,2 ГДК); в річці нижче скиду ставка-накопичувача по фенолам 

(4,7ГДК), сульфатам (5,9 ГДК), нітрити (2,7 ГДК), БСК5 – 1,8ГДК, ХСК – 1,5 ГДК, сухий 

залишок 1,6 ГДК. 

 



21 

 

Питання поводження з відходами, їх утилізації та мінімізації відсотку що потребує 

захоронення, є проблемним для більшості регіонів держави, вирішення якого потребує 

комплексного підходу на регіональному рівні.  

 

З метою забезпечення зниження навантаження на довкілля,  зумовленого утворенням  

великих обсягів промислових відходів, в регіоні діє Програма поводження з промисловими 

відходами у Донецькій області на 2018-2020 роки, яка була розроблена з урахуванням 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року № 820-р «Про схвалення 

Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року». 

Розв’язання  проблем поводження з промисловими відходами планується шляхом 

проведення системної інформаційної роботи, адміністративного сприяння впровадженню 

заходів, спрямованих на попередження утворення відходів їх перероблення та безпечного 

видалення. Серед заходів передбачених програмою, пов’язаних з поводженням з відходами 

коксохімічної галузі, відноситься: технічне переоснащення збірників смоли і насосної 

установки з переробки відходів хімічного виробництва. 

В перспективі вирішення питання утилізації промислових відходів підприємств міста, 

як тих що утворюються, так і накопичених, можливе лише на регіональному рівні, з 

урахуванням зон концентрації відходів виробництва певних галузей промисловості та 

функціонування об’єктів з оброблення та утилізації промислових відходів, створення яких є 

одним із головних напрямків удосконалення системи поводження з промисловими відходами 

в Донецькій області. 

В перспективі реалізація заходів регіональної програми поводження з промисловими 

відходами сприятиме зменшенню антропогенного навантаження на довкілля, в тому числі 

скорочення площ МВВ, рівнів впливу на атмосферне та ґрунтове середовище, водний 

басейн. Це в свою чергу дозволить розглянути питання скорочення СЗЗ місць видалення 

відходів, що визначене за необхідне в проектних рішеннях генерального плану.  

З метою запобігання потрапляння відходів І - ІІІ класів небезпеки, що утворюються у 

домогосподарствах, на полігони побутових відходів та довкілля необхідне створення 

стаціонарних пунктів прийому небезпечних відходів від населення, таких як: відпрацьовані 

акумуляторні батареї; масла та шини від експлуатації приватного автотранспорту; 

відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть; стара побутова техніка, та 

забезпечити подальшу їх передачу на спеціалізовані підприємства з їх переробки та 

знешкодження. Доцільним є організація схеми збору та утилізації будівельного сміття. 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

впроваджений. 

 

Проектним рішенням передбачається 100% охоплення існуючої та проектної житлової 

і громадської забудови планово-подвірною системою санітарного очищення та заходи щодо 

поводження з ТПВ, з урахуванням перспективних об’ємів утворення ТПВ на розрахунковий 

період.  

В проекті генерального плану, при прийнятті проектного рішення щодо загальної 

схеми поводження з ТПВ міста враховувались рішення «Програми поводження з відходами в 

Донецькій області на 2016-2020 роки (нова редакція)», щодо розміщення регіонального 

комплексу ТПВ східної групи міста області, до якої входить м. Авдіївка., а також рішення 

Схеми санітарного очищення м. Авдіївка, що знаходиться в даний час на стації 

затвердження. Також проектом генплану пропонується  розміщення об’єкту перевантаження 

ТПВ, сортування відходів, перероблення великогабаритних і будівельних відходів, та 

компостування органічних відходів, розміщення пунктів прийому вторинної сировини. В 

подальшому відпрацьована ділянка полігону після вичерпання строку експлуатації, підлягає 

рекультивації з санацією, з облаштуванням системи відведення біогазу та збирання й 

очищення фільтрату.  
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З метою охорони навколишнього природного середовища необхідним є впровадження 

системи роздільного збору сміття зі створенням пунктів збору вторинних ресурсів (папір, 

ПЕТ-пляшки та інші вироби з полімерів, скло, метал); повне охоплення міста 

централізованим водопостачанням та водовідведенням. З метою запобігання потрапляння 

відходів І - ІІІ класів небезпеки на місця видалення побутових відходів та довкілля необхідне 

створення стаціонарних (мобільних) пунктів прийому небезпечних відходів від населення, 

таких як: відпрацьовані акумуляторні батареї, масла та шини від експлуатації приватного 

автотранспорту, відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади що містять ртуть, стара 

побутова техніка з подальшою їх передачею на спеціалізовані підприємства з їх переробки та 

знешкодження.  

Тенденція утворення обсягів відходів І-ІV класів небезпеки в більшій мірі залежить 

від об’ємів утворення промислових відходів, що в свою чергу головним чином пов’язано із 

економічною активністю підприємства ПрАТ «АКХЗ». В найближчій перспективі очікується 

зростання об’ємів виробництва продукції даним підприємством, що в свою чергу передбачає 

збільшення об’ємів утворення відходів. 

В разі не виконання заходів, передбачених генеральним планом, фактор поводження з 

відходами матиме найбільше значення серед ризиків шкідливого впливу на ґрунтове 

середовище на території міста. Низький рівень екологічної освіти (свідомості населення), 

культури поводження з твердими побутовими відходами та відходами ремонтно-будівельних 

робіт, відсутність можливостей утилізації та роздільного збору ТПВ є факторами шкідливого 

впливу на ґрунтове середовище.  

Однак, одним із суттєвих чинників техногенного впливу на грунтове середовище є  

питання  поводження з відходами. Вирішення принципових напрямків санітарного очищення 

міста та поводження з твердими побутовими відходами, що визначається в проекті 

генерального плану, передбачає надання пропозиції щодо виділення ділянки для розміщення 

об’єктів поводження з ТПВ. Відсутність затвердженого генерального плану може гальмувати 

процес створення ефективної системи санітарної очистки міста, що потребує першочергової 

реалізації і має найбільший пріоритет для міста, та провокуватиме появу стихійних смітників 

погіршуючи санітарний стан території. 

Розвиток системи поводження з промисловими відходами є одним із першочергових 

завдань органів в сфері охорони навколишнього природного середовища. В цій сфері 

розроблені програми державного і регіонального рівня; очікується, що їх реалізація 

забезпечить досягнення екологічних стандартів в сфері поводження з відходами і на 

місцевому рівні.    

 

2.5. Фізичні фактори впливу 
Джерелами акустичного забруднення території міста є залізничний та автомобільний 

транспорт.  

Ділянками акустичних навантажень з перевищенням ГДР можуть бути магістральні 

вулиці, на ділянках яких може утворюватись підвищена інтенсивність транспортного руху. 

Найбільші інтенсивності автомобільного руху, в тому числі транзитного, можуть 

утворюватись на ділянках вулиць: проїзд Індустріальний, проспект Центральний, вул. 

Воробйова, Грушевського, Соборна, частково Чистякова, Донецька, Комунальна, Чкалова, 

Суворова, пров. Ясинуватський, пров. Залізничний, вул. Сапронова, вул. Незалежності. 

З метою зменшення акустичного впливу в межах червоних ліній вуличної мережі 

необхідно створювати максимальний рівень вуличного озеленення. Для першої лінії 

забудови доцільно застосування конструктивних шумозахисних заходів (шумозахисні 

віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали тощо). Комплекс заходів 

визначений в проекті генерального плану, (розділ «Транспорт») передбачає формування 

раціональної мережі магістральних вулиць та розподілення транспортних потоків. 
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Акустичний вплив від залізниці, що проходить через сельбищну зону міста в 

центральній частині, утворює зону акустичного дискомфорту. Планувальним обмеженням є 

санітарно-захисна зона 100м (у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, п.14.11.7). В межах даних 

параметрів рівні шуму можуть перевищувати нормативні параметри 65 дБА. 

В межах нормативних параметрів СЗЗ залізниці частково знаходиться житлова 

забудова, переважно приватного сектору. На ділянках впливу залізниці на житлову забудову, 

за умов неможливості досягнення нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням, 

пропонується спорудження шумозахисних екранів. Здійснення спеціальних шумозахисних 

заходів, з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів 

шуму, дозволить зменшити параметри СЗЗ до 50м.  

 

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є базові станції 

мобільного зв’язку, трансформаторні підстанції, ЛЕП. 

На території міста розташовані 5 трансформаторних підстанцій напругою 110кВ: 

«Авдіївка», «Авдіївка-Т», «Пересувка», «ГПП-1» та «ГПП-2». Більшість з них розташовані в 

межах виробничо-комунальних зон. Прояв ЕМВ відбувається в межах технічного відводу 

об’єкту та не створює впливу на сельбищну зону. 

Від ЛЕП напругою 110 кВ з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, 

згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні зони в 

обидві сторони від осі ЛЕП по 20 м.  

З метою захисту території житлової забудови від впливу електромагнітного 

випромінювання, що створюють базові станції мобільного зв’язку, оформлюються санітарні 

паспорти, проводяться інструментальні дослідження рівнів густини потоку енергії ЕМВ та за 

необхідності встановлюються санітарно-захисні зони та зони обмеження забудови. Згідно 

ДСНіП № 239-96 зі змінами (Наказ Міністерства охорони здоров'я від 13.03.2017р. №266) - 

встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП проводиться 

підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним органом виконавчої 

влади з питань охорони здоров’я. 

Вищезазначені обмеження враховуються при прийнятті проектних рішень з 

організації планувальної структури території міста. 

 

Джерела радіаційного забруднення на території міста відсутні.  

Згідно постанови КМ України № 106 від 23.07.1991 р. і № 600 від 29.08.1994 р., 

населений пункт не входив у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. 

За даними пунктів спостережень гідрометеорологічної мережі на території області 

потужність експозиційної дози гамма-випромінення протягом останніх декількох років 

знаходилася в межах рівнів, обумовлених природними радіоактивними ізотопами та 

космічним випромінюванням. За даними Екологічного паспорту Донецької області 

радіаційний фон на території області в останні декілька років становив в середньому 12 

мкР/год, що не перевищує типові значення радіаційного фону на вулиці (відкритій 

місцевості) 8-12 мкР/год. 

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами 

радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація 

радіологічної якості) відповідно до НРБУ 97 і документу «Основні санітарні правила 

забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені МОЗ України від 02.02.2005р. № 54. 

В разі якщо генеральний план не буде затверджено, а заходи з формування 

раціональної мережі магістральних вулиць та розподілення транспортних потоків визначені 

генеральним планом не будуть реалізовані, при зростанні рівня автомобілізації міста 

можливе підвищення акустичного навантаження на ділянках магістральних вулиць міста, що 

погіршить умови життєдіяльності на суміжних ділянках. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-17
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2.6. Рослинний та тваринний світ, біорізноманіття, ландшафт 
Територія що проектується, розташована в межах Північно-степових ландшафтів з 

байрачними дібровами. Місто розташоване на південній межі поширення лесових 

акумулятивно-денудаційних сильно розчленованих височин з чорноземами звичайними 

середньогумусними, з ярами і балками, врізаними до юрсько-тріасових відкладів. 

Сучасний стан ландшафтів характеризується середній показником за відсотком площі 

природних елементів у загальній площі ландшафту, а саме 30-40%. Рослинність регіону 

зазнає значного впливу господарської діяльності. На території району що розглядається 

поширені сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових степів. Ліси 

території представлені широколистяними деревами з переважанням дуба звичайного. 

Природні лікувальні ресурси в межах території що проектується відсутні. 

Природні ландшафти на урбанізованих територіях неминуче зазнають змін в тій чи 

іншій мірі. На території міста сформувався певний тип ландшафту, представлений 

відповідним складом природних, напівприродних та штучних екосистем.  

Найбільш природні ландшафти і близькі до них за сучасним станом території 

збереглися мало. До них відносяться ділянки лісових масивів та зелених насаджень 

загального користування та ділянки з трав’яною рослинністю на північній околиці міста. 

Безпосередньо на території міста, наявно близько 480 га лісів та інших лісовкритих площ, що 

становить 16,2% від загальної площі міста. Вони виконують захисну, природоохоронну та 

біологічну функцію. Переважна площа лісів (435,3 га) відноситься до лісів державного 

лісогосподарського підприємства, решта у власності підприємств та організацій транспорту. 

Територіально переважна площа лісів розташована на південно-східній околиці міста. Також 

лісовий масив розташований у північній частині міста, у верхів’ї балки Поштовий лог.  

До напівприродного стану можна віднести ділянки садибної забудови, для яких 

характерний найменший коефіцієнт антропогенного навантаження. Це ділянки із значним 

відсотком природного рослинного покриву, з кущовими та деревними насадженнями, що в 

значній мірі сприяють формуванню комфортного мікроклімату. Територіально вони 

займають східну частину міста (мікрорайони Центральний, Східний, Залізничний) та дачні 

товариства, що розташовані на північній та південній околицях території проектування. Дані 

території займають близько 27 % від загальної площі. Ділянки виробничо-комунальної зони 

міста, що представлені промисловими, комунальними та транспортними підприємствами, 

складськими зонами зазнають більшого навантаження. Вони займають значні площі міста 

(близько 18%) і характеризуються значним відсотком штучного покриття грунтів. 

Найбільшої антропогенної трансформації зазнали ділянки видобування корисних 

копалин, де утворились кар’єри та відвали порід, та місця видалення відходів. На території 

породного відвалу, що утворився під час видобутку кварцових пісків (північно-східна 

околиця міста), через багато років відбувається процес ренатуралізації ландшафту, утворення 

штучних екосистем.  

На території населеного пункту зелені насадження є найважливішим елементом 

формування міського середовища, фактором, що має велике значення в санітарно-

гігієнічному, архітектурно-планувальному і соціальному відношенні. Зелені насадження 

потребують інвентаризації та відповідного догляду. Важливим питанням є забезпечення 

догляду зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових масивів, впродовж 

вулиць і доріг міста, створення ландшафтно-рекреаційних зон.  

Відповідно до розробленої Регіональної схеми формування екологічної мережі 

Донецької області район що розглядається знаходиться відноситься до території 

національного широтного екологічного коридору: Південно-Український степовий. 

Природно-заповідний фонд Ясинуватського району представлений ботанічним заказником 

місцевого значення «Балка Водяна» та ботанічною пам’яткою природи «Балка Суха», що 

репрезентують зональні природні екосистеми степів із оселищами рідкісних рослин та 

гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення «Витоки Кальміусу», що репрезентує 
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азональний природний гідрофільний комплекс. Раритетний фонд ПЗФ району включає 9 

видів рослин, занесених до ЧКУ, 4 угруповання ЗКУ та 2 види рослин з ЄЧС. 

Згідно Регіональної схеми формування екологічної мережі Донецької області лісові 

масиви на околиці м. Авдіївка входять до складу ключової території регіонального рівня 

«Ясинуватська», що репрезентують залишки великих байрачних дібров у басейні р.Кривий 

Торець. Байрачні діброви даної ключової території, що поширюється на південь 

Костянтинівського та Ясинуватський адміністративні райони, в регіональній екомережі 

виконують роль зв’язуючих ланок між двома екокоридорами – Кальміуським і 

Кривоторецьким (як ланка Казенноторецького). Загальний флористичний список ключової 

території становить понад 350 видів, серед них 43 є раритетними. На ключовій території 

відмічено 9 видів тварин, що занесені до Червоної книги України. 

Безпосередньо на території міста існуючі та перспективні до заповідання території 

відсутні.  

Тваринний світ в межах міста представлений типовими видами, що характерні для 

більшості міст регіону.  

З метою збереження існуючих природних комплексів, охорони біорізноманіття в 

області розроблена Схема формування екологічної мережі Донецької області, відповідно якої 

в області діє Регіональна програма розвитку екомережі, що затверджена розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 

19.03.2019р. №300/5-19. Виявлення місць перебування (зростання) видів рослин і тварин, 

занесених до Червоної книги України та Переліків видів тварин та рослин, що підлягають 

особливій охороні, оцінка стану їх популяцій, картування та розробка заходів збереження на 

території Донецької області передбачено заходами формування екомережі області на 2020-

2022 роки. 

Проект генерального плану враховує існуючі природні території, що є складовими 

елементами у формуванні регіональної екомережі. Існуючі лісові масиви відіграють важливу 

роль як елементи екологічного каркасу міста. Щодо функціонального використання на 

перспективу передбачається їх збереження та охорона, з можливістю часткового 

використання в цілях рекреації і туризму, що  передбачає найбільший рівень збереження 

природного стану наявних біоценозів. 

 

2.7. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку 
Ознакою сталого розвитку соціальної інфраструктури є забезпеченість населення 

об‘єктами соціальної сфери  - закладами соціально-гарантованого мінімуму обслуговування 

населення, серед них - дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікарні, поліклініки, 

магазини, підприємства громадського харчування та ін.   

Система обслуговування м. Авдіївки включає установи управління, освіти, охорони 

здоров’я, культури й мистецтва, фізкультурно-спортивні споруди, підприємства торгівлі, 

громадського харчування, кредитно-фінансові установи тощо. 

Зокрема, рівень забезпеченості населення міста основними об’єктами обслуговування 

становить: закладами дошкільної освіти (дитячі дошкільні установи, дитячі дошкільні 

установи санаторного типу тощо) 94,0%, в т.ч. фактично функціонуючими  43%; закладами 

загальної середньої освіти (загальноосвітні школи, НВО) 125,5%, в т.ч. фактично 

функціонуючими – 43,8%; стаціонарами усіх типів - 80%;  міськими бібліотеками 52%; 

підприємствами громадського харчування на 74,6%. Показники вищі за нормативні мають 

клубні приміщення 203%; магазини  продовольчих та непродовольчих товарів 210%; ринкові 

комплекси у 6 разів. 

Порівняння досягнутого рівня обслуговування з нормативними показниками свідчить 

про те, що мережа установ обслуговування розвинена на середньому рівні та задовольняє 

потреби населення в необхідних послугах. Деякі установи існують в місці, але припинили 

навчальний процес чи законсервовані на невизначений термін внаслідок несприятливого 

інвестиційного клімату в місті. Кілька закладів освіти та дитячих дошкільних установ 
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припинили навчальний процес внаслідок від’ємного міграційного руху населення, внаслідок 

проведення АТО.   

Основними принципами раціональної організації системи громадського 

обслуговування міста на перспективу є: повне задоволення потреб населення в різних видах 

послуг; створення рівноцінних умов обслуговування населення як центральних, так і 

периферійних сельбищ них територій; дотримання максимально допустимих радіусів 

обслуговування. Перспективна кількість та місце розташування закладів дошкільної освіти 

та закладів загальної середньої освіти, установ культури та мистецтва, закладів фізичної 

культури і спорту, установ сімейної медицини, багатопрофільних підприємств 

обслуговування населення визначається за розрахунками, виходячи з перспективної 

чисельності населення міста, згідно вимог державних будівельних норм. Зокрема 

генеральним планом передбачено розміщення спортивних клубів, спортивно-оздоровчого 

комплексу з басейном, центр раннього розвитку та міжшкільний центр комплексного 

навчання, центр дозвілля.  

 

Структуру економіки формують такі галузі: промисловість, будівництво, зовнішній 

транспорт, заклади охорони здоров’я та сфера послуг.  

Трудовий ресурсний потенціал формується під дією демографічних процесів та 

широкого спектру соціально-економічних чинників, які впливають на сферу соціально-

трудових відносин, визначають життєві орієнтації населення щодо видів і форм одержання 

професійної освіти (з відривом від виробництва чи без), форми зайнятості, рівень 

економічної активності населення, у т.ч. в пенсійному віці, тощо. Кількість трудових 

ресурсів міста на початок 2019 року становить 20,598 (62,7% до чисельності населення).  

Однією із складових економічного потенціалу міста є його господарський комплекс, 

який представлений промисловістю, транспортом, зв’язком, будівництвом, сферою послуг, 

підприємницькою діяльністю тощо. Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності 

міста – 9,16 тис осіб. З них переважна кількість зайнята в промисловості 27%; малому 

підприємництві 19,6%; оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і 

мотоциклів,  тимчасовому розміщуванні й організації харчування – 10,9%; освіті 9,8%; 

охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги 8,7%. 

З існуючим станом промисловий комплекс м. Авдіївка представляють  основні 

підприємства: коксохімічної промисловості - ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», 

виробництва металевих конструкцій – ПрАТ «Авдіївський завод металевих конструкцій». В 

обсязі реалізованої промислової продукції 99,6% належить ПрАТ «АКХЗ».  

 ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - найбільший коксохімічний завод в 

Європі. В обсязі реалізованої промислової продукції 99,6% належить ПрАТ «АКХЗ». 

Основним видом діяльності ПрАТ «АКХЗ» є виробництво коксу доменного, що складає біля  

90 % обсягу всього виробленого продукту. На вимушеному простою в 2017 році знаходилися 

хімічні цехи. 

Збільшення обсягів виробництва продукції в 2017, 2018 роках  до попередніх років 

пояснюється: переводом  в штатний режим роботи коксові батареї №7,8,9 після консервації 

(травень 2017 року); ростом потреби в коксовій продукції металургійних комбінатів. 

Серед основних причин виникнення соціально-економічних проблем міста можна 

виділити: недостатня кількість місць прикладання праці; відставання рівня розвитку 

соціальної сфери від потреб населення внаслідок ведення бойових дій; недостатня площа 

озеленених територій загального користування та місць відпочинку; стан дорожнього 

покриття та невідповідність нормативам технічних параметрів проїзних частин магістральної 

вуличної мереж. 

Стратегічним напрямком розвитку економіки м. Авдієвка є формування 

високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого 

розвитку міста, що можливо на основі максимально ефективного використання його 

ресурсного потенціалу, об’єднання економічних та соціальних інтересів, з урахуванням 
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забезпечення санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони довкілля, проведення активної 

інвестиційної політики, стимулювання підприємництва в інтересах підвищення рівня якості 

життя громади міста. 

Вирішальними чинниками подальшого розвитку господарського комплексу м. 

Авдіївка є наявність: кваліфікованих кадрів у всіх сферах діяльності, у т. ч. промисловості; 

розвиненої транспортно-комунікаційної інфраструктури; потужної структури – 

підприємництва; передумов для посилення ролі науково-дослідних та освітніх закладів, що 

зможуть забезпечити інноваційну спрямованість розвитку міста та сприяти нарощуванню 

науково-інформаційної сфери. 

До кінця розрахункового етапу передбачається збільшення загальної кількості 

зайнятих у господарському комплексі міста до 11,0 тис. осіб  

Наведена орієнтовна кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності в межах 

міста Авдіївка та чисельність зайнятих у господарському комплексі міста 

До пріоритетних сфер економічного розвитку, що формують структуру 

господарського комплексу і зайнятості населення віднесені: промисловість; будівельна 

діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; сфера 

обслуговування та підприємництво. Для цього рішеннями генерального плану передбачено 

виділення територій відповідного функціонального використання. Зокрема, передбачається 

збільшення площ громадської забудови на 72,5 га; територій промисловості, будівництва, та 

комунально-складського призначення на 56,06 га; територій транспортної інфраструктури 

(вулично-дорожньої мережі) на 122,3 га. 

На розрахунковий етап промисловий потенціал міста буде формувати переробна 

(коксохімічна)  промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря; водопостачання; каналізація, поводження з відходами.  Розвиток промисловості 

передбачається перш за все за рахунок реконструкції та технічного переозброєння 

підприємств. В окремих випадках можливе не тільки нарощування власних виробничих 

потужностей, а й вивільнення частини земельної ділянки та виробничих площ для організації 

нового виробництва чи передачі їх іншому користувачу, а також за рахунок нових 

підприємств.  

Сфера будівельної діяльності повинна забезпечити реалізацію проектних рішень 

генерального плану: будівництво житла, виробничо-комунальних об’єктів, комерційно-

ділового профілю, центрів культурно-розважальної, торгівельної, соціальної спрямованості 

та транспортно-інженерної інфраструктури. 

На розрахунковий етап планується подальший розвиток транспорту, пов’язаний з 

розвитком економіки м. Авдіївка, що сприятиме збільшенню обсягів продукції 

промисловості, будівництва, торгівлі, які визначають завантаженість транспортних 

комунікацій. Передбачається підвищення ефективності використання транспорту з метою 

повного і якісного задоволення потреб господарського комплексу міста та населення у 

перевезеннях пасажирів і вантажів. Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність і на перспективу залишаться однією з важливих сфер економіки міста, 

де буде працювати близько 0,5% від зайнятих в господарському комплексі міста, або близько 

0,6 тис. осіб. 

На перспективу передбачається значний розвиток сфери обслуговування, 

обумовлений збільшенням чисельності населення, необхідністю підвищення рівня 

обслуговування до нормативних показників, що приведе до збільшення кількості зайнятих до 

4,9 тис. осіб, або 44,0% зайнятих у господарському комплексі міста. 

Одними з найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємництва, є 

місцевий бізнес-клімат та інфраструктура бізнесу, які не тільки сприяють залученню 

інвестицій, що стимулює появу нових робочих місць, але й утримують в місті існуючі. 

Передбачається продовження процесу переорієнтації малого бізнесу на невиробничу сферу. 

Мережа нових підприємств, які здійснюватимуть комунально-побутові, транспортні та інші 

послуги населенню зможе поповнити недостатньо розвинений ринок послуг. 
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В цілому перспективний розвиток господарського комплексу міста дозволить 

збільшити чисельність зайнятих у промисловості з 2,5 тис. осіб до 2,8 тис. осіб. Але, 

враховуючи знаходження міста Авдіївка у районі проведення антитерористичної операції, 

що стримує розвиток малого та середнього бізнесу, спричиняє торговельні, транспортні, 

фінансово-банківські й інші обмеження, перспектива розвитку підприємництва, як і 

виробничого комплексу в цілому, є мало прогнозованою, через її залежність від різних 

факторів політично-економічного становища як на регіональному, так і на державному та 

міжнародному рівні. 

 

Прогноз соціально економічного становища, якщо проект генерального плану не 

буде затверджений. 

 

При гіпотетичному сценарії подальшого розвитку міста, за умови відсутності 

оновленого та затвердженого генерального плану, перспектива функціонування полягатиме у 

дотриманні рішень чинної містобудівної документації – генерального плану м.Авдіївка 

(«Донбассгражданпроект», м. Донецьк, 2003р.). 

Дотримання показників чинного генерального плану, на тлі існуючої політично-

економічної ситуації, що спричинена також наслідками проведення АТО, суперечить потребі 

вирішення сучасних проблем в частині реконструкції та розвитку окремих ділянок 

інженерних мереж та комунікацій, реконструкції та новому будівництві житлових та 

громадських будівель та споруд, розвитку об’єктів соціальної сфери та обслуговування 

населення.  

При розвитку такого сценарію можна прогнозувати уповільнений розвиток  та 

відсутність розвитку багатьох сфер життєдіяльності міста, що пов’язані з використанням 

територіального ресурсу, як в існуючих межах міста, так і на перспективних суміжних 

ділянках збільшення площі міста. Зокрема більш ймовірне уповільнення житлово-

громадського будівництва та розвитку виробничої-промислової сфери, а для окремих 

секторів економіки, таких як розвиток малого та середнього бізнесу, відсутність можливості 

його розвитку через відсутність законодавчо-правових підстав в разі потреби зміни цільового 

призначення окремих ділянок території міста. Такий сценарій також обумовлює самовільне 

містобудівне освоєння території, провокує невдоволення якістю міського середовища та 

соціальні конфлікти населення.  

Відсутність затвердження оновленого проекту містобудівної документації провокує 

затримку розвитку системи громадського обслуговування міста та задоволення потреб 

населення в різних видах послуг, реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури 

міста з урахуванням сучасних проблем, що в наслідку знижує комфортність міського 

середовища життєдіяльності, створює соціальне невдоволення населення, сприяє від’ємній 

міграції населення, знижує інвестиційний потенціал міста та розвиток підприємницької 

діяльності.   

 

2.8. Стан здоров'я населення 
Формування комфортного середовища життєдіяльності та охорона здоров'я 

населення, забезпечення населеного пункту достатньою кількість закладів охорони здоров’я 

є однією з цілей містобудівної документації.  

Для аналізу існуючого стану здоров’я населення міста та його порівняння із 

загальнообласними показниками були проаналізовані статистичні дані та тенденції у їх 

змінах за останні роки, згідно інформації установ: Департамент охорони здоров'я Донецької 

ОДА, Авдіївська центральна міська лікарня, КЗОЗ «Обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер», КЗОЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики Донецької області».  

Для аналізу показників загальної захворюваності населення м. Авдіївка у порівнянні 

із загальнообласними показниками були використані дані Департаменту охорони здоров'я 
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Донецької ОДА, які у зв’язку зі змінами в кількості форм звітності надавались за останній 

звітній період з 2015 по 2017 роки. Оцінка здійснювалась шляхом порівняння показників на 

10 тис. населення усіх вікових груп.  

 

Клас хвороб показник 

на 10 тис. населення 

м. Авдіївка область 

2015 2016 2017 2017 

Всі хвороби 3394,1 3 166,2 2595,8 5406,1 

інфекційні та паразитарні 305,4 255 227,5 237,2 

новоутворення 31,1 1,8 4,3 72,4 

хвороби крові та кровотворних органів  6 5,1 5,8 30,4 

ендокринної системи 49,4 45,6 42,6 70,4 

розлади психіки 7,5 7,2 14,9 29,4 

нервової системи 55,4 44,4 57,5 79,5 

ока та придаткового апарата 40,7 50,1 35,3 235,6 

вуха та соскоподібного відростка 99,1 92,7 175,8 202,8 

системи кровообігу 376,4 400,6 402,7 543,3 

органів дихання 1437,8 1477,2 925,5 2278,8 

органів травлення 62,3 53,1 127,7 210,6 

шкіри та підшкірної клітковини 138,6 134,1 124,7 291,7 

кістково-м`язової системи та спол. тканини 103,3 133,8 126,2 260,2 

сечостатевої системи 467,4 184,5 170,9 331,1 

уроджені аномалії - - - 8,8 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин 

73,1 125,4 97,9 445,8 

 

Показники загальної захворюваності населення міста по всіх віковим категоріям 

протягом 2015-2017 років мають тенденцію до зростання за класами хвороб: розлади 

психіки, нервової системи, вуха та соскоподібного відростка, системи кровообігу, органів 

травлення, кістково-м`язової системи та сполучної тканини, травми, отруєння та деякі інші 

наслідки дії зовнішніх причин. По всім іншим класам спостерігається зниження показника 

первинної захворюваності. 

 

Показники кількості вперше в житті зареєстрованих випадків захворювань населення 

м. Авдіївка за різними віковими групами населення, аналіз тенденції їх змін протягом 

останніх років приведені згідно даних Авдіївської центральної міської лікарні. Показники 

кількості вперше в житті зареєстрованих випадків захворювань населення за класами хвороб 

за показниками, осіб та у розрахунку на 10 тис. населення, приведені нижче. 

 

Показники захворюваності дитячого населення 0-14 років включно 
 

Клас хвороб абсолютний показник показник 

на 10 тис. населення 

2005 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2014 2015 2016 2017 2018 

інфекційні та 

паразитарні 

569 155 87 70 95 117 1385,8 306,38 175,6 184,3 293,3 627,7 

новоутворення 7 10 4 0 0 1 17,1 19,8 8,1 0 0 5,4 

злоякісні 

новоутворення ІІІ, ІV 

стадії 

0 1 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0 

хвороби крові та 

кровотворних органів  

3 14 10 5 9 12 7,3 27,7 20,0 13,2 27,8 64,4 
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ендокринної системи 37 61 44 21 12 15 90,2 120,6 88,8 55,3 37,0 80,5 

розлади психіки 10 9 7 10 13 11 24,4 17,8 14,1 26,3 40,1 59,0 

нервової системи 49 45 35 0 3 3 119,4 89,0 70,6 0 9,3 16,1 

системи кровообігу 19 39 35 15 9 10 46,3 77,1 70,6 39,5 27,8 53,6 

органів дихання 4719 3877 3221 3285 1978 2287 11501,3 7663,6 6500,5 8647 6106,8 12269,3 

органів травлення 188 102 23 21 17 18 458,2 201,6 46,4 55,3 52,5 96,6 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

153 204 63 54 50 57 372,9 403,2 127,1 142,1 154,4 305,8 

кістково-м`язової 

системи та спол. 

тканини 

171 121 76 104 125 141 416,8 239,2 153,4 273,8 385,9 756,4 

сечостатевої системи 135 135 44 46 68 58 329,0 266,9 88,8 121,1 209,9 311,2 

Уроджені аномалії 22 7 0 0 0 0 53,6 13,8 0 0 0 0 

 

 Аналізуючи показник на 10 тис. населення, по основним класам хвороб протягом 

2014-2018 років спостерігається ріст показника первинної захворюваності, а саме: 

- клас інфекційні та паразитарні хвороби на 104,8%; та у порівнянні з 2005р. нижче 

у 2,2 рази; 

- клас хвороби крові та кровотворних органів на 132,5%; у порівнянні з 2005р. вище 

у 9 разів; 

- клас розлади психіки на 231,5%; у порівнянні з 2005р. вище у 2,4 рази; 

- клас хвороби органів дихання на 60%; у порівнянні з 2005р. вище у 1,06 рази; 

- клас кістково-м`язової системи та спол. тканини на 216,2%; у порівнянні з 2005р. 

вище у 1,8 рази; 

- клас хвороби сечостатевої системи на 16%; у порівнянні з 2005р. нижче у 1,06 

рази; 

По всім іншим класам спостерігається зниження показника первинної захворюваності. 

 

Показники захворюваності підлітків 15-17 років включно 
 

Клас хвороб абсолютний показник показник 

на 10 тис. населення 

2005 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2014 2015 2016 2017 2018 

інфекційні та 

паразитарні 

74 31 26 23 6 7 570,9 303,6 271,1 268,4 84,3 294,1 

новоутворення 1 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 0 

злоякісні 

новоутворення ІІІ, ІV 

стадії 

1 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 0 

Хвороби крові та 

кровотворних органів  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ендокринної системи 9 8 5 0 0 0 69,4 78,4 52,1 0 0 0 

розлади психіки 8 4 3 3 1 0 61,7 39,2 31,3 35,0 14,0 0 

нервової системи 37 33 19 15 10 11 285,5 323,2 198,1 175,0 140,4 462,2 

системи кровообігу 20 15 8 1 3 4 154,3 146,9 83,4 11,7 42,1 168,1 

органів дихання 764 494 425 466 180 191 5895,1 4838,4 4431,7 5437,6 2528,1 8025,2 

органів травлення 59 43 12 2 5 5 455,2 421,2 125,1 23,3 70,2 210,1 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

48 49 13 13 11 11 370,4 479,9 135,6 151,7 154,5 462,2 

кістково-м`язової 

системи та спол. 

тканини 

96 35 42 103 39 42 740,7 342,8 438,0 1201,9 547,8 1764,7 

сечостатевої системи 87 137 77 78 25 27 671,3 1341,8 802,9 910,2 351,1 1134,5 

Уроджені аномалії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Аналізуючи показник на 10 тис. населення, по основним класам хвороб протягом 

2014-2018 років спостерігається ріст показника первинної захворюваності, а саме: 

- клас нервової системи на 43 %; та у порівнянні з 2005р. вище у 1,6 рази; 
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- клас хвороби системи кровообігу на 14,4 %; у порівнянні з 2005р. вище у 1,1 разів; 

- клас хвороби органів дихання на 65,8%; у порівнянні з 2005р. вище у 1,4 рази; 

- клас кістково-м`язової системи та спол. тканини на 414,8%; у порівнянні з 2005р. 

вище у 2,4 рази; 

По всім іншим класам спостерігається зниження показника первинної захворюваності. 

 

Показники захворюваності дорослих 18 років і старші 
 

Клас хвороб абсолютний показник показник 

на 10 тис. населення 

2005 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2014 2015 2016 2017 2018 

інфекційні та 

паразитарні 

13149 949 907 757 602 680 5016,8 325,7 311,7 263,4 205,0 221,0 

новоутворення 99 183 100 6 14 66 37,8 62,8 34,4 2,1 1,0 21,4 

злоякісні новоутворення 

ІІІ, ІV стадії 

5 7 7 2 3 29 1,9 2,4 2,4 0,7 1,0 9,4 

Хвороби крові та 

кровотворних органів  

2 30 10 12 9 13 0,8 10,3 3,4 4,2 3,1 4,2 

ендокринної системи 186 351 116 131 105 116 71,0 120,5 39,9 45,6 35,7 37,8 

розлади психіки 115 48 15 11 13 37 43,9 16,5 5,2 3,8 4,4 12,0 

нервової системи 148 152 131 133 106 126 56,5 52,2 45,0 46,3 36,1 43,0 

системи кровообігу 2045 1883 1214 1319 1051 1235 780,2 646,3 417,2 458,9 357,7 420,3 

органів дихання 2080 1627 1156 1172 297 328 793,6 558,4 397,3 407,8 101,0 111,5 

органів травлення 873 606 173 154 122 134 333,1 208,0 59,5 53,6 41,6 45,5 

шкіри та підшкірної 

клітковини 

917 961 387 380 316 207 349,9 329,8 133,0 132,2 107,6 67,3 

кістково-м`язової 

системи та спол. 

тканини 

350 338 227 239 150 210 133,5 116,0 78,0 83,2 51,0 68,2 

сечостатевої системи 2556 2288 1440 491 392 530 975,2 785,3 494,9 170,8 133,5 172,2 

Уроджені аномалії 3 0 0 0 0 1 1,1 0 0 0 0 0,3 

  

Аналізуючи показник на 10 тис. населення, по основним класам хвороб протягом 

2014-2018 років спостерігається зменшення показника первинної захворюваності майже по 

всім класам хвороб. Цей показник також є значно меншим у порівнянні із 2005р. по 

більшості класів хвороб, за винятком хвороб  крові та кровотворних органів, де він вище у 

5,2 рази. За класом хвороб злоякісні новоутворення ІІІ, ІV стадії відмічається збільшення у 

3,9 рази, що також перевищує показник 2005 року. 

 

Відповідно аналізу абсолютних показників простежується динаміка зниження 

інфекційних хвороб, хвороб органів дихання, травлення, сечостатевої системи та підшкірної 

клітковини, як у дорослих, так і у дітей. Зростання відмічається в таких нозологічних 

одиницях, як психічні розлади, ВІЛ-інфекція, туберкульоз, онкопатологія. Ймовірними 

причинами зростання захворюваності на деякі хвороби є міграційні процеси в місті за 

остання 5 років (масовий виїзд мешканців у 2014-2015 роках з міста та поступове повернення 

до міста у 2017-2018 роках), збільшення кількості безробітних за рахунок зменшення 

кількості підприємств в місті та нездоровий спосіб життя безробітних (шкідливі звички, 

несвоєчасне проходження профілактичних оглядів в медичних закладах міста), велика 

кількість в місті внутрішньо переміщених осіб. 

Відповідно інформації Авдіївської ЦМЛ незважаючи на незначне скорочення 

ліжкового фонду в центральній міській лікарні за остання 5 років (інфекційне та дитяче 

відділення), в місті не погіршилось надання медичної допомоги хворим з інфекційними 

хворобами, медична допомога дітям; не було спалахів кишкових інфекцій, малюнкових 

отруєнь. Суттєвих закономірностей захворюваності населення відповідно місця проживання 

осіб не спостерігається. За аналізом захворюваності населення за віковими ознаками, 

відмічається високий рівень захворюваності у дорослих хворобами систем кровообігу 
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(гіпертонічна хвороба, ІХС, ЦВХ), у підлітків та дітей хвороб органів дихання. Проте ці 

показники за останні 5 років не перевищують загальнообласні показники, як у дорослих так і 

дітей. 

 

Показники захворюваності на туберкульоз населення м. Авдіївка за абсолютними 

показниками і на 100 тис. населення та тенденції їх змін протягом останніх років приведені 

згідно даних КЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер».  

 

рік Вперше встановлено 

діагноз активного 

туберкульозу 

У т.ч. захворюваність на 

туберкульоз органів 

дихання 

Контингент хворих на 

активний туберкульоз на 

кінець звітного року 

абсолютний 

показник 

на 100 тис. 

населення 

абсолютний 

показник 

на 100 тис. 

населення 

абсолютний 

показник 

на 100 тис. 

населення 

2005 28 78,7 26 73,1 108 303,5 

2015 16 47,9 15 44,9 19 56,9 

2016 13 39,0 13 39,0 20 60,0 

2017 11 33,5 11 33,5 15 45,6 

2018 19 57,0 17 51,0 19 57,0 

 

Відповідно аналізу епідеміологічних показників, а саме поступове зниження 

захворюваності на туберкульоз по м. Авдіївка (при стабільно високих обласних показниках 

на 100 тис. населення первинної захворюваності 2015р – 55,3, 2016р. – 60,2 у 2017р. – 60,3, 

2018р. – 58,3), можливо припустити, що протягом 2015-2017 років мали місце недовиявлення 

випадків захворювання на рівні первинної данки надання медичної допомоги. 

 

Згідно досліджень науковців виділяються наступні залежності за інтенсивністю 

впливу різних чинників на стан здоров'я людини. На чинники соціально-економічного 

характеру, до яких відносяться – паління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем, 

праця в шкідливих умовах, нераціональне харчування, стреси, гіподинамія, незадовільні 

побутові умови та надмірна урбанізація припадає 51-52% загального впливу. Чинник стану 

навколишнього природного середовища (зокрема, забруднення повітря, води, ґрунту, фізичні 

фактори впливу) охоплює 20-21% впливу. Генетично-біологічні фактори (спадковість, стать, 

вік тощо) впливають на 19-20%. На групу факторів, пов’язаних із обсягом і якістю 

медичного обслуговування (вакцинація, періодичність медичних обстежень, своєчасність та 

якість лікування) припадає 8-9% впливу. Враховуючи розташування населеного пункту на 

межі проведення бойових дій, що в регіоні відбуваються протягом тривалого часу, та 

пов’язані з цим наслідки, серед чинників, що впливають на захворюваність та здоров’я 

населення можна виділити як найбільш впливові - соціально-економічні (рівень соціальної 

інфраструктури, умови праці, психологічно-емоційний стан, можливості оздоровлення, 

доходи та витрати населення, рівень життя). 

 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде 

впроваджений. 

До чинників, що впливають на стан здоров’я населення, які стосуються документа 

державного планування, можна віднести: забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних 

умов території міста для проживання населення та забезпечення установами громадського 

обслуговування, в тому числі закладами охорони здоров’я відповідно державних 

будівельних норм.  

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов населеного пункту реалізується шляхом 

повного охоплення території об’єктами та мережами інженерної інфраструктури, зокрема 

централізованого водопостачання та водовідведення, дощової каналізації, санітарного 

очищення території, в тому числі визначення місця перспективних об’єктів  поводження з 

ТПВ (сміттєсортувальна станція, пункти прийому вторсировини); забезпечення санітарно-
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гігієнічної сумісності виробничо-комунальних зон із сельбищною та ландшафтно-

рекреаційною зонами як на існуючих так і на перспективних ділянках містобудівного 

освоєння та виконанням інших заходів з охорони довкілля. Реалізація цих завдань 

передбачає визначення комплексу інженерних заходів з досягнення якості постачання 

комунальних послуг населенню а також заходів із інженерного захисту території від дії 

несприятливих природних факторів. Зокрема впливовим фактором для здоров'я населення є 

якість питної води з нецентралізованих джерел водопостачання, по яким в більшості 

випадків відсутній систематичний моніторинг з боку державних контролюючих установ. 

 Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність 

забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення 

об’єктами соціально-гарантованого рівня обслуговування як в районах існуючої забудови, 

так і в районах перспективного будівництва. Реалізація цих завдань передбачає насамперед 

виконання комплексу рішень щодо містобудівного розвитку, а також інженерно-

технологічних заходів, що визначаються відповідними розрахунками. За результатами 

аналізу перспективного розвитку міста визначається низка заходів по досягненню 

нормативних показників забезпечення населення об’єктами соціального обслуговування в 

тому числі закладами з охорони здоров'я населення. Зокрема генеральним планом 

передбачено розміщення спортивних клубів, спортивно-оздоровчого комплексу  басейном, 

будинку інтернату для дорослих та дітей інвалідів, медично-реабілітаційний центр. 

 

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, а повний рівень 

забезпечення території системами інженерної інфраструктури, закладами громадського 

обслуговування, в т.ч. установами охорони здоров’я, соціального захисту, відпочинку, 

дошкільних установ, об’єктів культури не буде досягнутий, існуючі показники здоров’я 

населення більш ймовірно залишатимуться без змін. Відсутність затвердженої містобудівної 

документації ускладнить питання виділення ділянки під розміщення об’єктів поводження з 

ТПВ, що потребує негайної реалізації через вичерпання проектних потужностей існуючого 

полігону ТПВ. Це може призвести до більшого утворення стихійних смітників та погіршення 

санітарно-гігієнічного стану території, створення ризиків для здоров'я населення.  Також 

невиконання заходів з розміщення закладів охорони здоров’я та соціального захисту, 

розвитку фізкультурно-оздоровчих закладів негативно впливатиме на доступність та рівень 

медичного обслуговування та умови відпочинку населення, ведення здорового способу 

життя. 

 

Розділ 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 

на територіях, які ймовірно зазнають впливу. 
 

Ділянки поширення несприятливих інженерно-геологічних факторів. 

На території міста наявні ділянки з несприятливими природними умовами, які 

знижують комфортність проживання і можуть викликати погіршення санітарно-гігієнічних 

умов на території житлової забудови, що створює в тому числі ризики для здоров'я 

населення.  

Серед несприятливих інженерно-геологічних факторів на території міста наявні 

ділянки підтоплення та локального заболочення, ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 

15% з поодинокими проявами яружної ерозії, порушені території. Територія розташована в 

зоні поширення порід що мають здатність до карстування та поширення  лесових порід ІІ 

типу просідання. 

Місто знаходиться в межах території регіонального розвитку карсту та можливої його 

активізації під впливом будівництва великих народногосподарських об’єктів. Це територія 

Донбаської карстової області. Територія міста розташована в межах поширення 

карбонатного типу карсту за літологічним складом порід, що карстуються, стадії 

перекритого типу. Ступінь небезпеки прояву та розвитку карстового процесу – слабкий. 
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Щільність розвитку карстових форм – менше 1 шт/км2. Окремі ділянки локальної активізації 

карсту під впливом техногенезу відмічались також в районі м. Авдіївка, на південно-східній 

та східній околиці міста (Щорічник «Активізація небезпечних екзогенних геологічних 

процесів за даними моніторингу ЕГП «, ДНВП «Геоінформ України»,  Київ - 2018р.) Згідно 

інформації останнього Паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру м. Авдіївка, дані щодо наявності карстового процесу на території 

міста відсутні. На ділянках будівельного освоєння необхідно проводити інженерно-

геологічні вишукування з метою виявлення ділянок можливих процесів карстоутворення та 

виконання заходів по їх упередженню.  

Місто розташоване на території регіонального поширення лесових ґрунтів переважно 

ІІ типу за здатністю до просідання. Вони поширені на підвищений вододільних ділянках, 

переважно південно-західна частина міста. На понижених ділянках долин балок більш 

ймовірно поширені непросідаючі типи лесових порід. 

Процеси підтоплення на території міста відбуваються через ряд причин природного та 

техногенного характеру. Підтоплені ділянки з рівнем залягання грунтових вод на глибині 2,5 

і вище поширені у заплавних і призаплавних ділянках балок Куций яр і Поштовий лог та у 

верхів’ї балки, що починається на території мрн Хімік. Балка Куций Яр є зоною епізодичного 

підтоплення в періоди багатоводних років внаслідок максимального підйому рівнів на 

локальних ділянках до глибини 2,5м і вище. Замулення русла та заростання заплави 

призводить до зниження дренуючої здатності, зменшилось розвантаження ґрунтового потоку 

в балку за сторони схилу, відбуваються локальні процеси заболочування у понижених 

формах рельєфу, в днищах балок та штучно утворених безстічних ділянках, верхів’ях 

ставків. Процеси підтоплення посилюються дією техногенних факторів: витоки з водо 

несучий комунікацій, розорювання та засмічення прибережних зон. В гідрогеологічному 

відношенні підтопленими є вулиці Петровського (Довіри), Куйбишева (Джерельна), частково 

Тургєнева (непарна сторона), Зелена, частково Некрасова (парна сторона), (за даними ТЕО 

Інвестицій по об’єкту «Расчистка ручья балки Куцый Яр …»). Прилеглі до них ділянки на 

схилах балки є потенційно підтопленими, де розвиток процесу залежить в тому числі від 

періодів повторюваності багатоводних років та регіонального підняття рівня грунтових вод, 

що мають циклічний характер орієнтовно в 10-12 років. В період високих дощових паводків 

можливе затоплення заплавних ділянок в б. Куций Яр, при цьому максимальні рівні води 

1%-ї забезпеченості в створі, що біля перетину вулиць Колосова і Леванєвського, згідно 

гідравлічного розрахунку становлять 191,35 мБС, що відповідає підняттю рівня води до 

трьох метрів (за даними ТЕО Інвестицій по об’єкту «Расчистка ручья балки Куцый Яр …», 

Промстройниипроект, г.Донецк – 2001г.). 

Порушені ділянки, що утворилися в результаті видобутку корисних копалин (кар’єри, 

відвали), розташовані на східній та південно-східній околицях міста. Більшість з них 

потребує рекультивації, окрім кар’єру з видобутку кварцового піску, який знаходиться в 

експлуатації і рекультивація якого має здійснюватись відповідно до заходів визначених 

Проектом розробки родовища корисних копалин після повного відпрацювання запасів. 

Окрім того, в межах міста наявна ділянка колишнього сміттєзвалища ТПВ, що було закрито 

на початку 2000-х років. Ділянка, площею близько 12га розташована на південно-східній 

околиці міста, в районі провулку Ясинуватський, за лісовим масивом (колишнє 

сміттєзвалище ТПВ, закрите у 2003р.), є техногенно-порушеною, ґрунти якої не можуть 

слугувати в якості основи для спорудження капітальних будівель та споруд. 

До територій найбільш сприятливих для забудови відносяться підвищені вододільні 

ділянки та пологі схили долин балок. Рівні ґрунтових вод залягають глибше 2,5м, ухил 

рельєфу не перевищує 8%. Основою фундаментів будівель і споруд можуть слугувати 

піщано-глинисті відклади. Допустиме навантаження піщано-глинистих ґрунтів природної 

вологості 1,5-2,5 кг/см2.  

До територій малосприятливих для забудови відносяться понижені в рельєфі ділянки, 

з рівнем ґрунтових вод 2,5 і вище, де необхідно проведення нескладних заходів з пониження 
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рівня ґрунтових вод; схили балок в призаплавних ділянках, що відносяться до потенційно 

підтоплених, де підняття рівня ґрунтових вод може мати прояв в залежності від кліматичних 

умов року, де найголовнішим чинником є загальний річний стік даного регіону. До цих 

територій також відносяться ділянки з крутими ухилами поверхні 8-15%, з можливістю 

проявів яружної ерозії; східна частина міста де в минулому фіксувались локальні 

карстопрояви. При будівельному освоєнні необхідно передбачати заходи зі зниження рівня 

ґрунтових вод, вертикального планування території, за потреби протикарстові заходи. 

Території несприятливі під забудову представлені ділянками заплави річки та днищ 

балок, із проявами локального заболочення, з рівнем ґрунтових вод 0,5-1,5м, та можливістю 

затоплення під час максимальних паводків. Несприятливими для забудови є вододільні 

ділянки та схили з поширенням лесових ґрунтів ІІ типу за просадністю та ділянки з ухилами 

більше 15%, порушені ділянки (кар’єри, відвали порід). Освоєння цих ділянок потребує 

значних капітальних витрат на інженерну підготовку території; 

Враховуючи регіональне поширення лесових просадних ґрунтів та порід здатних до 

карстування при інженерно-будівельному освоєнні будь-якої ділянки в кожному 

конкретному випадку необхідно проводити детальні інженерно-геологічні вишукування з 

метою уточнення типу лесових ґрунтів за здатністю до просідання та залягання карстових 

порід і передбачити відповідні заходи, що упереджують деформації будівель і споруд. 

 

Основні ділянки, що потенційно зазнаватимуть впливу при реалізації рішень 

генерального плану. 

Генеральний план передбачає зміну функціонального використання низки 

територій/ділянок перспективного будівництва, що може вплинути на стан навколишнього 

середовища території, мати певні екологічні та соціальні наслідки. До них відносяться 

наступні проектні рішення. 

 

1) формування кварталу багатоквартирної забудови біля мрн «Хімік» - ділянка 

«Південно-Західна», на землях сільськогосподарського призначення, за існуючими межами 

міста; 

2) формування кварталу багатоквартирної забудови на перетині вулиць Грушевського 

та Маяковського, на землях комунальної власності; 

3) формування кварталів садибної забудови в східній частині міста, на землях 

сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

4) формування кварталів садибної забудови в східній частині міста, виділених за 

цільовим призначенням для розміщення присадибних ділянок; 

5) зміна функціонального використання кварталів дачних ділянок для розміщення 

садибної забудови на північно-східній околиці міста на позарозрахунковий період; 

6) виділення ділянок громадської забудови біля мрн «Хімік», на землях 

сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

7) виділення ділянок громадської забудови в мрн «Хімік», на землях комунальної 

власності; 

8) виділення ділянок громадської забудови в східній частині міста, на землях 

сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

9) виділення ділянок громадської забудови в східній частині міста, в межах міста; 

10) виділення ділянки громадської забудови на південно-східній околиці міста, на 

землях сільськогосподарського призначення, виділених за цільовим призначенням для 

надання послуг у сільському господарстві, в районі пров. Ясинуватський; 

11) створення рекреаційно-туристичної зони біля ставків, в балці Поштовий лог; 

12) створення рекреаційно-туристичної зони на західному березі водойми 

Авдіївського кар’єру; 

13) створення зелених насаджень загального користування (1. ландшафтний парк 

«Східний»; 2. парк «Західний»), відповідно в східній частині міста в долині р.Кам’янка; на 
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території за існуючими межами міста на землях сільськогосподарського призначення, вздовж 

вул. Воробйова; 

14) виділення територій виробничо-комунального використання в північній 

промисловій зоні, на землях комунальної власності;  

15) формування територій виробничо-комунального використання в східній частині 

міста, на землях сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

16) реконструкція існуючих та будівництво нових магістральних вулиць 

загальноміського та районного значення; 

17) будівництво системи дощової каналізації з локальними очисними спорудами у 

місцях випуску. 

 

Ділянки розташовані в різних частина міста, а також за його межами на прилеглих 

територіях, які межують із сельбищною зоною міста. Більшість з них відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення. Характеристика стану довкілля та умов 

життєдіяльності на зазначених ділянках приведена у розділі 2. 

 

Розділ 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування, зокрема 

щодо територій з природоохоронним статусом. 
 

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 

проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані 

характеристики даних впливів, проаналізовані територіальні закономірності їх поширення. 

До екологічних проблем, що стосуються документу державного планування 

вирішення яких в певній мірі може бути запроваджено в рішеннях містобудівної 

документації відносяться наступні: 

 

1. На стан атмосферного повітря впливають викидів від стаціонарних і пересувних 

джерел, що є одним із чинників що провокують захворювання органів дихання людини.  

Підприємства міста, згідно з класифікацією ДСП №173, відноситься до І-V класів 

шкідливості, що потребують встановлення нормативних параметрів СЗЗ відповідно від 1000 

до 50м до меж житлової та прирівняної до неї забудови. Регулювання розмірів СЗЗ з метою 

уникнення шкідливих впливів на сельбищну зону міста можливо здійснювати шляхом 

інженерно-технологічних та адміністративно-планувальних заходів. В проекті містобудівної 

документації, відповідно до рішень з перспективної планувальної організації  території міста, 

запропоновано зміна виробничих процесів та перепрофілювання для ділянок складу 

ядохімікатів та асфальтобетонного заводу, що розташовані на північно-східній околиці міста. 

Передбачається можливість розміщення на цих ділянках підприємств не вище IV класу 

шкідливості з метою санітарно-гігієнічної сумісності перспективного функціонального 

використання прилеглих територій. Для інших підприємств дотримання СЗЗ передбачається 

здійснювати шляхом виконання інженерно-технологічних заходів. Зокрема на виконання 

вимог ДСП № 173, п. 5.10 та ДБН Б.2.2-12:2019, п. 14.11.2 проектом запропоновано 

розробити проекти організації СЗЗ з метою їх скорочення до житлової та прирівняної до неї 

забудови для підприємств що межують з сельбищ ними ділянками. Першочергової уваги в 

питання скорочення СЗЗ потребують промислові підприємства І-ІІІ класу шкідливості, до 

яких відносяться ПрАТ «АКХЗ», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія Україна» (АБЗ),  

ТОВ «Альтер-Груп» в СЗЗ яких розташовані існуючі ділянки житлової забудови та садових 

товариств. 

В сельбищній зоні серед стаціонарних джерел найбільш шкідливими є системи 

опалення приватних домогосподарств та індивідуальні котельні суб’єктів господарювання, 

що використовують тверді види палива, місця спалювання сухої рослинності. До пересувних 

джерел забруднення атмосферного повітря, що здійснюють найбільший внесок шкідливих 
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речовин у повітря на території сельбищної зони  та мають потенційний шкідливий вплив на 

здоров’я населення, відноситься автомобільний транспорт. 

При містобудівному освоєнні перспективної ділянки багатоквартирної житлової 

забудови по вул. Маяковського на подальших стадіях проектування слід враховувати наявні 

санітарні відстані від існуючих гаражів та передбачати цю частину території для розміщення 

споруд комунального призначення, гостьових місць паркування, майданчиків для вигулу 

собак тощо.  

Охоронна зона від магістрального газопроводу та ГРС не витримана. В її межах 

знаходяться ділянки садівницького товариства. Наразі на місці ГРС побудовано 

газорозподільний пункт, який понижує газ високого тиску до середнього та не потребує 

встановлення охоронної зони. В перспективі за умови відновлення функціонування 

магістрального газопроводу та ГРС необхідно виконання конструктивних заходів на даних 

об’єктах інфраструктури з метою можливості скорочення охоронної зони до меж існуючих 

ділянок садівницьких товариств. 

2. Стан поверхневих вод обумовлений загальним поверхневим стоком, що формується 

на сельбищній території, на ділянках промислово-комунальних і транспортно-складських 

підприємств,  сільськогосподарських угіддях прилеглих територій, розташованих в межах 

водозбірної площі басейну р. Скоровата та її приток, відсутністю розвиненої системи 

каналізаційної мережі в сельбищній зоні. Відсутність системи мереж дощової каналізації з 

очисними спорудами у місцях випуску та відсутність встановлених прибережних захисних 

смуг водойм на території міста з винесенням їх меж в натурі та недотримання режиму 

господарської діяльності в їх межах негативно впливає на санітарно-гігієнічний стан водойм 

та прибережних ділянок.  

3. Наявність ділянок підвищеного рівня ґрунтових вод, погіршує санітарний стан 

територій ускладнюючи обслуговування будинків та приміщень житлово-громадської 

забудови, створюючи дискомфортні умови проживання та ризики для здоров'я людей. 

4. В межах території що проектується наявні порушені ділянки, що знижують 

ефективність використання територіального ресурсу міста. Порушені ділянки, що 

утворилися в результаті видобутку корисних копалин (кар’єри, відвали), розташовані на 

східній та південно-східній околицях міста. Найбільший кар’єр з видобутку кварцового піску 

знаходиться в експлуатації і рекультивація його має здійснюватись відповідно до заходів 

визначених Проектом розробки родовища корисних копалин після повного відпрацювання 

запасів. В останнє десятиріччя робота підприємства ТОВ «Кварц» що здійснює видобування 

надр має непостійний характер та супроводжувалась тимчасовим припиненням дії 

спецдозволу надрокористування, що в тому числі пов’язано з веденням бойових дій на 

суміжних територіях. З листопада 2019р. дія спецдозволу також припинена. Дані щодо 

контурів залишкових балансових запасів та перспективних ділянок відпрацювання відсутні. 

Даний об’єкт має потенціал для створення рекреаційної зони, за умови ефективного 

геологічного моделювання днища і контурів водойми та ренатуралізації прибережних 

ділянок, інших заходів що сприяють природним процесам самоочищення штучних водойм. 

Тому створення рекреаційної зони потребує визначення подальшої перспективи розробки 

родовища в частині західного берега водойми, з урахуванням перспективного плану 

розвитку гірничих робіт, визначення необхідності його коригування та узгодження з 

надрокористувачем. Організацію рекреаційної зони на подальших стадіях проектування 

(детальний план території) необхідно здійснювати у встановленому законодавством порядку, 

згідно вимог законодавчих актів в сфері надрокористування, за погодженням з відповідними 

територіальними геологічними підприємствами та органами державного гірничого нагляду. 

5. В межах міста наявна ділянка колишнього сміттєзвалища ТПВ, що було закрито на 

у 2003р. Ділянка, площею близько 12га розташована на південно-східній околиці міста, в 

районі провулку Ясинуватський, за лісовим масивом є техногенно-порушеною, ґрунти якої 

не можуть слугувати в якості основи для спорудження капітальних будівель та споруд. 

Містобудівне освоєння перспективної території громадської забудови, що включає ділянку 
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недіючого сміттєзвалища ТПВ потребує попередніх досліджень стану атмосферного повітря, 

ґрунтів, гідрогеологічного середовища, та можливе при умові позитивного висновку 

державних органів санітарно-гігієнічного контролю щодо придатності території для 

розміщення об’єктів громадського призначення. Ділянка колишнього сміттєзвалища, згідно 

вимог ДСП №173, п. 4.2, може бути використана для розміщення об’єктів зеленого 

будівництва. За потреби оптимізації використання територіального ресурсу, можливе її 

використання для розміщення місць для автостоянок, легких некапітальних споруд 

комунально-транспортного призначення.  

6. Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного 

планування, можна віднести: неповне охоплення населення системою централізованого 

водопостачання; відсутність централізованого гарячого водопостачання через ушкодження 

інженерних мереж; недостатнє забезпечення об’єктами громадського обслуговування та 

соціального захисту населення. Враховуючи фактично функціонуючі установи та заклади, 

відмічається недостатній рівень забезпеченості закладами дошкільної освіти; закладами 

загальної середньої освіти; стаціонарами усіх типів - 80 %; підприємствами громадського 

харчування. Також недостатній рівень забезпечення територіями спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих споруд; відсутні спортивні зали загального користування 

включаючи приміщення реабілітаційного призначення, басейні криті загального 

користування для населення. 

7. Стосовно територій з природоохоронним статусом слід зазначити, що за даними 

інформації Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА перспективні 

(зарезервовані до заповідання) території та об’єкти природно-заповідного фонду на території 

м. Авдіївка відсутні. Створення перспективних території та об’єктів ПЗФ не передбачається. 

На території міста наявно близько 480 га лісів та інших лісовкритих площ. Вони 

виконують захисну, природоохоронну та біологічну функцію господарського використання. 

Переважна площа лісів (435,3 га) відноситься до лісів державного лісогосподарського 

підприємства, решта у власності підприємств та організацій транспорту. Територіально 

найбільші за площею лісові масиви розташовані на південно-східній околиці міста. Також 

лісовий масив розташований у північній частині міста, у верхів’ї балки Поштовий лог. 

Існуючі ліси відіграють важливу роль у формуванні екологічної мережі міста. Відповідно до 

функціонального призначення, визначеного проектом містобудівної документації, на 

перспективу передбачається їх збереження, з можливістю часткового використання в цілях 

рекреації і туризму.  

На території міста, в балці Куций яр, в кінці вул. Лермонтова, розташована ділянка 

підземного водозабору (Бруклінські колодязі). В даний час якість води не відповідає 

санітарним нормам питної води.  

На території міста в останні роки були збудовані свердловини, для створення 

альтернативного джерела постачання води. Вода з даних джерел за своєю якістю може 

використовуватися тільки для технічних потреб. Відсутність проекту землеустрою з 

встановлення трьох поясів зони санітарної охорони для джерел господарсько-питного 

водопостачання та дотримання відповідного режиму господарського використання, 

відповідно вимог Постанови КМ України № 2024 від 18.12.1998р. «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об’єктів», створює ризики мікробного та хімічного забруднення 

підземних водних ресурсів.  

В місті відсутня технічна документація із землеустрою з встановлення прибережних 

захисних смуг водотоків та водойм на території міста з винесенням їх меж в натурі, що 

створює ризики забруднення та засмічення поверхневих водних об’єктів, порушує умови 

збереження їх водності. В графічній частині проекту генерального плану (на Схемі 

проектних планувальних обмежень) надаються пропозиції щодо визначення меж 

прибережних захисних смуг, з урахуванням ситуації, що склалася і проектних рішень з 

планувальної структури прибережних ділянок, які необхідно враховувати при розроблені 

окремих проектів землеустрою, згідно вимог статті 88 Водного кодексу України. 
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Розділ 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 
 

В розділі висвітлюється інформація про різні стратегії, плани і програми, що діють на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають 

передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній документації.  

Розділ ґрунтується на аналізі цілей документів державної політики у сфері охорони 

довкілля та здоров’я населення, які мають відношення до цілей розвитку на місцевому рівні 

та безпосередньо стосуються документу державного планування. Результати аналізу 

визначають ступінь врахування вищезазначених цілей документів державної політики та їх 

впровадження в проектних рішеннях містобудівної документації. Проведений огляд 

відповідних цілей екологічної політики передбачає загальні орієнтири, на основі яких 

оцінюються цілі та заходи генерального плану. 

Головні стратегічні державні документи, що мають відношення до проекту «Розробка 

(оновлення) генерального плану міста Авдіївка з планом зонування (код ДК 

021:2015:71410000-5 – Послуги у сфері містобудування)» перераховані нижче.  

 

1) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Стратегія 

затверджена постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014р.  №385.  

Головними цілями Стратегії є: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; 

територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток; ефективне державне 

управління у сфері регіонального розвитку. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів полягає у створенні оптимальних 

умов для розкриття регіонами власного потенціалу та ефективного використання 

конкурентних переваг регіональної економіки. 

Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку передбачає створення 

бази для реалізації ефективної державної регіональної політики — механізму та інструменту 

державного управління регіональним розвитком, що сприятиме розв’язанню проблем 

регіонів, вимагає насамперед децентралізації державних повноважень шляхом їх передачі на 

місцевий рівень з  одночасною передачею відповідних фінансових ресурсів, удосконалення 

процесів стратегічного планування та виконання поставлених завдань на всіх рівнях, 

запровадження  ефективного механізму координації дій центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реалізації галузевих пріоритетів 

і завдань на різних територіальних рівнях.  

 

2) Стратегія державної екологічної політики України на період до 2030 року.  

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

затверджені Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. 

Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом 

запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку 

України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на 

чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і 

збереження та відновлення природних екосистем. 

Державна екологічна політика спрямована на досягнення стратегічних цілей: 

Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва; 

забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України; забезпечення 

інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного 
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розвитку України; зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на 

екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення; удосконалення та 

розвиток державної системи природоохоронного управління. 

 

3) Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року. Стратегія 

затверджена Розпорядженням голови ОДА керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 21.06. 2016р.  №498.  

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року розроблена на підставі 

законів України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної 

політики», відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, а 

також досвіду реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, 

затвердженої спільним розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації та голови обласної ради від 12 травня 2015 року №195/16р. 

Стратегічними цілями розвитку Донецької області є: економічний розвиток та 

підвищення зайнятості населення; підвищення спроможності місцевого самоврядування; 

людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань внутрішньо 

переміщених осіб; розбудова безпечного суспільства. 

 

4) Національна стратегія управління відходами в Україні на період до 2030 року. 

Схвалена розпорядженням кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. № 820-р. із змінами, 

внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 117-р від 20.02.2019р. 

Цілями Стратегії є: визначення та розв’язання ключових проблем розвитку управління 

відходами в Україні на інноваційних засадах; визначення пріоритетних напрямів діяльності 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

організацій, установ, підприємств, громадських організацій та суспільства в цілому щодо 

переходу системи управління відходами на інноваційну модель; визначення шляхів та 

методів удосконалення існуючої інфраструктури з управління відходами, які не суперечать 

інноваційній моделі; забезпечення сталого розвитку України шляхом виконання завдань, 

спрямованих на екологічну та ресурсну безпеку; зменшення адміністративного навантаження 

на суб’єктів господарювання, підвищення якості надання адміністративних послуг; 

забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій. 

5) Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки. 

Затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 22.09.2016р. № 836. 

Головною метою програми є: аналіз сучасного стану поводження з побутовими 

відходами в межах населених пунктів Донецької області підконтрольних України  для 

забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень у сфері поводження з відходами; 

розробка плану заходів щодо побудови ефективної системи управління в галузі поводження з 

відходами та зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я 

населення. 

 

6) Програма «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року». 

Затверджена розпорядженням голови Донецької ОДА від 28.12.2018р. № 1571/5-18. 

Метою Програми є збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його 

поліпшення й відновлення, запобігання й зниження рівня забруднення та впливу на нього 

хімічних сполук, фізичних і біологічних чинників. Одним з основних засобів досягнення цієї 

стратегічної мети є стабілізація та поступове покращення стану атмосферного повітря, а 

також координація дій органів влади та суб’єктів господарської діяльності з питань 

забруднення атмосферного повітря області. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80#n5
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7) Програма  економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки. Затверджена розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.02.2019р. 

№ 79/5-19.  

Головна мета Програми – підвищення стандартів життя населення регіону шляхом 

розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, 

підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону. 

Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області на період до 2020 

року головними пріоритетами в діяльності місцевих органів виконавчої влади у 2019 році та 

наступних 2020 і 2021 роках визначено: економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості 

населення; підвищення спроможності місцевого самоврядування; людський розвиток, 

надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб; 

розбудова безпечного суспільства. 

 

8) План дій з охорони навколишнього природного середовища Донецької області на 

2013-2020 роки. Затверджений рішенням Донецької ОДА від 30.05.2013р. № 6/21-509. 

Головна мета – забезпечення екологічної безпеки шляхом попередження і мінімізації 

негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, 

раціонального використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, 

екологічно збалансованого розвитку регіону. 

Основні завдання: удосконалення технологічних процесів, реконструкція існуючих 

виробничих потужностей, запровадження технологій, спрямованих на зниження 

техногенного навантаження на довкілля; поліпшення стану системи водовідведення, 

реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд стічних вод в населених 

пунктах області; розробка та застосування комплексу дій щодо покращання екологічного 

стану рік та водоймищ області; забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами, 

зменшення їх впливу на навколишнє середовище; запровадження системи 

землекористування, спрямованої на відновлення родючості ґрунту; збереження та 

відновлення біологічного різноманіття; застосування комплексного підходу до розв’язання 

екологічних проблем; формування екологічної культури, розвиток екологічної освіти та 

виховання населення.  

 

9) Регіональна програма «Вода Донеччини на 2017-2020 роки». Затверджена 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 18.10.2017р. №1325/5-17. 

Мета Програми: забезпечення населення Донецької області якісною питною водою та 

у достатній кількості; припинення забруднення навколишнього природного середовища 

неочищеними стічними водами.  

 

10) Регіональна програма формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій 

області на період 2019-2022 роки.  Затверджена розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 19.03.2019р. №300/5-19. 

Головна мета Програми - спрямування дій обласних та місцевих органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування на реалізацію пріоритетних напрямків у 

формуванні елементів та розвитку регіональної та місцевих екологічних мереж. Соціально-

екологічною метою Програми є збільшення площі земель області з природними 

ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до 

притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи для 

забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, 

яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу 

та їх популяцій. 
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11) Програма економічного  і соціального  розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки. Затверджена розпорядженням Військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка Донецької області від 10.01.2019 № 22, зі змінами. 

Головними цілями Програми визначено: економічний розвиток та підвищення 

зайнятості населення, створення сприятливих умов для бізнесу; підвищення спроможності 

місцевого самоврядування, максимальне використання потенціалу місцевих громад;   

сприяння розвитку міста шляхом відновлення інфраструктури, системи надання соціальних 

послуг населенню, у тому числі внутрішньо переміщеним особам; створення умов для 

забезпечення гідного рівня добробуту населення та якості життя, зміцнення безпеки 

життєдіяльності територій, надання якісних соціальних послуг. 

У сфері охорони навколишнього природного середовища головною метою є 

забезпечення екологічної безпеки шляхом мінімізації негативного впливу промислової 

діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів, стабілізація та поступове поліпшення стану навколишнього природного 

середовища.  

12) Програма охорони навколишнього природного середовища м. Авдіївка на 2019 рік. 

Затверджена розпорядженням Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької 

області від 23.01.2019 № 89. 

Основними завданнями програми є: удосконалення сфери  поводження з відходами та 

зменшення  негативного впливу відходів на довкілля; захист земель від підтоплення та 

очищення  зливових вод; збереження та догляд природних рослинних ресурсів. 

 

12) Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки по             

м. Авдіївка. Затверджена розпорядженням Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка 

Донецької області від 21.12.2018 № 1199. 

Метою Програми є комплексна підтримка малого та середнього підприємництва, яка 

націлена на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу, підвищення рівня 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, збільшення його внеску у 

вирішення завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення зайнятості населення 

шляхом підтримки підприємницької ініціативи. 

 

При аналізі цілей національної політики розглядалися також інші галузеві програми 

регіонального та місцевого рівня. Їх перелік та рівень зв'язку їх цілей з проектом 

містобудівної документації відображений у Додатку 1.  

Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля, визначених в тому 

числі іншими документами державного планування, та їх відповідність цілям генерального 

плану наведена у Додатку 2. 

 

5.1. Оцінка відповідності проекту генерального плану цілям програм 

державного та місцевого рівня, галузевих програм. 
В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було розглянуто 

стратегії та програми державного, регіонального та місцевого рівня, що містять екологічні 

цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного 

розвитку. В процесі аналізу було виявлено, що різні програми розвитку містять подібні, хоча 

і не завжди ідентичні, екологічні цілі. Наприклад, основні цілі та завдання визначені 

програмами з охорони навколишнього природного середовища на регіональному та 

місцевому рівнях повторюються в програмах Соціально-економічного розвитку та в цільових 

програмах місцевого і регіонального рівня. Результати аналізу відображені у додатку 1. 

Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які 

можуть бути вирішені на іншому рівні планування. На основі аналізу змісту генерального 

плану був оцінений рівень відповідності цілей, викладених у проекті генерального плану, 

екологічним цілям, встановленим на регіональному рівні, та ключовим відповідним цілям 
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Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2019 рік та цілям галузевих 

програм. Результати аналізу відображені в Додатку 2.  

Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проект генерального плану в 

достатньо високій мірі відповідає цілям екологічної політики, встановленим на 

національному та регіональному рівнях; враховує більшість з них та пропонує комплекс 

заходів, які сприятимуть їх виконанню.  

На основі аналізу можна зазначити, що цілі в галузі охорони атмосферного повітря, 

створені на регіональному рівні, будуть в більшій мірі впроваджені в проекті містобудівної 

документації. Переважно зазначене стосується резервування ділянок певного 

функціонального використання для будівництва вулиць, визначення ділянок реконструкції 

проїзної частини існуючих вулиць; створення зелених насаджень загального користування, 

зелених насаджень в межах санітарно-захисних зон виробничо-комунальних підприємств; 

резервування ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничо-

комунальних зон. Незначне зменшення викидів від міського автотранспорту також може 

бути досягнуте в результаті будівництва та ремонту магістральних вулиць загальноміського 

та районного значення. Але рішення генерального плану не відповідають визначеним 

напрямкам охорони атмосферного повітря, визначеним в Програмі «Чисте повітря 

Донеччина та 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року», серед яких забезпечення розвитку 

громадського електротранспорту. Рішення щодо ліквідації трамвайної колії в місті прийняте 

з причини зменшення пасажиропотоків, від’ємних показників чисельності населення на 

перспективу, зниження рентабельності утримання інфраструктури даного виду транспорту.  

Реалізація цілей міських програм, спрямованих на енергозбереження та 

енергоефективність та скорочення викидів забруднюючих речовин від спалювальних 

установок можлива на етапі вибору конструкторсько-технологічних рішень, на етапі 

робочого проектування окремих споруд систем тепло-енергопостачання, що забезпечується в 

процесі розроблення Оцінки впливу на довкілля об’єкту, що проектується. 

У сфері охорони водних ресурсів, будівництва водопровідних мереж і каналізаційних 

систем цілі визначені у декількох цільових програмах, з визначенням конкретних заходів з 

реконструкції чи будівництва інженерних мереж і споруд, які передбачаються до реалізації в 

перспективі (перенос каналізації за межі АМЗ; для створення альтернативного джерела 

водопостачання міста пропонується виконати будівництво водогону від Карлівської ФС; 

розміщення очисних споруд зливової каналізації за межами міста), були враховані проектом 

містобудівної документації при визначенні пріоритетів та заходів з розвитку систем 

централізованого водопостачання, водовідведення, зливової каналізації. Підвищення якості 

поверхневих вод може бути досягнуте також за рахунок створення та озеленення 

прибережних захисних смуг для всіх водних об'єктів.  

 

У сфері охорони ґрунтів проектні рішення ДДП передбачають комплекс заходів з 

інженерної підготовки та захисту території, удосконалення системи дощової каналізації, 

рекультивації порушених територій.  

Одним з найважливіших питань для міста є видалення твердих побутових відходів, 

яке здійснюється на території поза межами населеного пункту, на полігоні ТПВ проектні 

потужності якого майже вичерпалися. При аналізі цілей регіональної Програми поводження 

з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 

22.09.2016р. № 836) було виявлено, що схема поводження з ТПВ м. Авдіївка передбачає 

видалення ТПВ на існуючий полігон ТПВ м. Авдіївка, не зважаючи на те, що його 

залишковий термін експлуатації вже на той час залишався незначним. В місті розроблена 

Схема санітарного очищення міста, що знаходиться на даний час на стадії затвердження. 

Схема розроблена з урахуванням заходів діючої регіональної Програми поводження з 

відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки. (розпорядження голови ОДА від 

22.09.2016р. № 836), і передбачає видалення ТПВ на існуючий полігон ТПВ м. Авдіївка до 

моменту введення в експлуатацію об’єкту перевантаження, що передбачається побудувати в 
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м. Авдіївка, та далі до регіонального центру утилізації побутових відходів у м. Курахово або 

м. Покровськ, що плануються до будівництва. 

Рішення генерального плану в сфері поводження з ТПВ враховують цілі, передбачені 

регіональною цільовою програмою та схемою санітарного очищення міста (проект 

знаходиться на стадії розгляду і затвердження) та доповнюють їх. Також проектом генплану 

пропонується на об’єкті перевантаження здійснювати сортування відходів, перероблення 

великогабаритних і будівельних відходів, та компостування органічних відходів. Окрім того 

генеральним планом передбачено дві ділянки в межах міста для розміщення пунктів 

прийому вторинної сировини. 

У сфері збереження біорізноманіття проект генерального плану враховує цілі та 

завдання, визначені на регіональному рівні, в частині врахування ділянок існуючих 

природних комплексів та визначення відповідного функціонального використання; 

врахування та раціонального використання ділянок, що входять до складу регіональної 

екомережі, збереження природного та ландшафтного різноманіття.   

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проекту 

містобудівної документації в достатній мірі враховують цілі, визначені на регіональному та 

місцевому рівнях, зокрема проведення реконструкції водно-каналізаційного господарства,  

визначення перспективної ділянки для розміщення об’єктів поводження ТПВ, розвиток 

ділянок виробничо-комунального та транспортно-складського використання, що сприяє 

зростанню економіки, розвитку малого та середнього бізнесу. Окрім того, проект 

генерального плану передбачає розміщення закладів охорони здоров’я та надання медичних 

послуг.  Передбачається розвиток фізкультурно-спортивних закладів, закладів відпочинку та 

дозвілля з доведенням їх кількості до нормативних показників та враховуючи проектні 

радіуси обслуговування.  

Окрім того проектні рішення ДДП передбачають формування рекреаційних зон у 

північній частині міста, а також визначають розміщення необхідної кількості установ та 

організацій громадського обслуговування, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних споруд, закладів освіти, культури та дозвілля, підприємств торгівлі, 

громадського харчування тощо. Зокрема, в районі багатоповерхової житлової забудови 

передбачається розміщення медично-реабілітаційного центру, будинку-інтернату для 

дорослих та дітей інвалідів, спортивно-оздоровчого комплексу з басейном; в центральній 

частині міста передбачається розміщення;  на перспективних ділянках садибної забудови 

передбачається розміщення спортивних клубів для дітей та дорослих, міжшкільних центрів 

комплексного навчання, центрів дозвілля. Реалізація даних рішень забезпечить можливість 

реалізації цілей та завдань у сфері охорони здоров'я населення та надання якісних соціальних 

послуг, визначених на регіональному рівні. 

Також для забезпечення економічного розвитку міста передбачається резервування 

ділянок промислово-комунального використання, що передбачає розміщення підприємств і 

об’єктів виробничої сфери та створення додаткових робочих місць. 

Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку, змісту та 

проектних рішень з просторового розвитку території міста, свідчить про те, що цілі та 

заходи, визначені проектними рішеннями генерального плану, здебільшого відповідають 

регіональним та місцевим екологічним цілям та доповнюють їх. Проте, вирішення окремих 

екологічних проблем, таких як поводження з ТПВ, поводження з промисловими відходами, 

підключення централізованого водопостачання з Покровської ФНС, можуть бути вирішені за 

підтримки фінансування на регіональному або державному рівні. 
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5.2 Оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням у сфері 

охорони довкілля, встановлені на міжнародному рівні та шляхи їх 

врахування. 
З метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв’язання глобальних 

екологічних проблем та для вирішення актуальних питань сьогодення Україна активно 

співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони навколишнього природного 

середовища.  

До основними напрямів співробітництва з міжнародними організаціями, членом яких 

є країна, відносяться: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних водотоків 

і міжнародних озер; зміна клімату; охорона озонового шару; охорона атмосферного повітря; 

поводження з відходами; оцінка впливу на довкілля. 

Головними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є рішення з 

функціонального використання території, які мають враховувати принципи охорони 

біологічного та ландшафтного різноманіття, визначені низкою міжнародних зобов’язань. 

Держава взяла на себе зобов’язання, підписавши більш ніж 50 міжнародних багатосторонніх 

угод, які стосуються збереження та збалансованого використання біорізноманіття, серед 

яких:  

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином 

як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, м.Рамсар, Іран, 1971 р.);  

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);  

Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час Всесвітньої 

конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й 

ратифікована Верховною Радою України 29 листопада 1994 р.;  

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі (Бернська конвенція);  

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (1995 р.);  

Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.);  

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 

1996р.);  

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 1992 р.);  

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 

озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р. та інші. 

На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій особливого 

природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для збереження 

біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки. Смарагдова мережа України є 

українською частиною Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 

2016 року було затверджено першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує 

доопрацювання на основі наукових даних.  

Станом на 01.01.2016 мережа займала близько 8 % території України і в основному 

складається з існуючих територій природно-заповідного фонду. Протягом 2017 та 2018 років 

тривала робота з підготовки «Тіньового списку» Смарагдової мережі України. На основі 

наукових даних після спеціально проведених польових досліджень були підготовлені 

пропозиції щодо включення до Смарагдової мережі України понад 120 нових територій. 

Після доопрацювання пропозицій спільно із Департаментом екомережі та природно-

заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України, більша їх частина у 

лютому 2019 року була передана Мінприроди до Секретаріату Бернської конвенції. 

З метою сприяння формуванню Смарагдової мережі України Департаментом екології 

та природних ресурсів Донецької ОДА випущене видання «Смарагдова мережа Донецьокї 

області» (Харків, 2018р.), де зібрана інформація про всі існуючі території Смарагдової 

мережі в межах Донецької області, території, що знаходяться на етапі проектування, та ті, що 

лише розглядаються як перспективні, але робота щодо них ще не почалась. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 

проектується з урахуванням проектної межі міста, існуючі та перспективні території 

Смарагдової мережі України відсутні. 

Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, на території держави 

здійснюються заходи для збереження мігруючих водно-болотних птахів, шляхом виділення 

певних територій та надання їм охоронного статусу. На території України виділено 39 водно-

болотних угіддя міжнародного значення, офіційно визнаних Рамсарською конвенцією, а ряд 

водно-болотних угідь є перспективними для визнання. Деякі водно-болотні угіддя погоджені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України і подані на розгляд Секретаріату Рамсарської 

конвенції. За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 

розглядається в проекті документу державного планування, вищезазначені угіддя відсутні.  

 Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам співробітництва, 

таким як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з відходами та іншим, слід 

зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних цілей та завдань проекту 

документу державного планування, що є містобудівною документацією місцевого рівня. 

Дотримання перелічених вище зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-технічних 

розробок, вибору технічно-конструкторських рішень при проектуванні певних об’єктів та 

споруд, видання певних нормативно-правових актів та державних стандартів в різних 

галузях господарської діяльності. Більшість заходів, визначених містобудівною 

документацією в частині розвитку систем інженерної інфраструктури, поводження з 

відходами, використання сучасних теплогенеруючих установок тощо, пропонують 

впровадження сучасних дружніх до оточуючого середовища технологій, що відповідає 

загальносвітовим принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню міжнародних 

зобов’язань в даній сфері. 

 

5.3. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на інших рівнях. 

В даному розділі приведена оцінка відповідності генерального плану зобов’язанням у 

сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на 

здоров’я населення, що стосуються ДДП, встановлені нормативно-законодавчими актами у 

сфері охорони довкілля та забезпечення санітарно-гігієнічних умов території проектування. 

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я населення, у містобудівній галузі забезпечується виконання 

вимог державних будівельних норм та державних санітарних правил при плануванні 

населених пунктів. Шляхом врахування таких зобов’язань є планування територіального 

розвитку населеного пункту з урахуванням визначених параметрів санітарно-захисних зон 

від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів 

шуму, вібрації, електронних полів, іонізуючих випромінювань, зон санітарної охорони від 

підземних джерел водопостачання, охоронних зон інженерних мереж та території 

природоохоронного призначення, а також дотримання режимів господарського використання 

встановлених в їх межах. 
 

Планувальні обмеження території, що розглядається в проекті генерального плану, 

представлені санітарно-захисними зонами (далі СЗЗ) від промислових та комунальних 

підприємств та об’єктів транспорту, охоронними зонами об’єктів і мереж інженерної 

інфраструктури, природоохоронними територіями. 

Підприємства міста, за класифікацією ДСП №173, відноситься до І - V класів 

шкідливості, що мають нормативні параметри СЗЗ відповідно від 1000 до 50м.  

Найбільші за площею СЗЗ створюються від виробничих майданчиків ПрАТ «АКХЗ» 

та ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Україна»« (виробництво асфальту) 1000м, 

підприємством з виробництва котельного і коксохімічного палива ТОВ «Альтер-груп» 300м; 

об’єктами комунального призначення: діючими кладовищами 300м, каналізаційними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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очисними спорудами (КОС) 400м (згідно ДБН Б.2.2-12:2019, Додаток И.3, Примітка 2 у 

південно-східному на східному напрямку СЗЗ зменшено на 25%), газорозподільчою станцією 

(ГРС) 300м.  

Основні підприємства міста відносяться до галузей коксохімічної, металургії та 

оброблення металу. 

На головній виробничій ділянці ПрАТ «АКХЗ» розміщені основні об’єкти 

коксохімічного виробництва, що мають наступні СЗЗ згідно санітарної класифікації ДСП № 

173-96: 

- виробництво вугільної шихти, виробництво коксу, виробництво сульфату амонію, 

виробництво сірчаної кислоти, виробництво бензолу – І клас шкідливості, СЗЗ 

1000м; 

- виробництво смоли кам'яновугільної – ІІ клас шкідливості, СЗЗ 500м; 

- стаціонарні зварювальні пости - до V класу шкідливості, СЗЗ 50м. 

До загальнозаводських об’єктів ПрАТ «АКХЗ» відносяться позамайданчикові очисні 

споруди стічних вод заводу та міста (ПОС) з СЗЗ 400м, а також розташовані за межами 

території проектування – шламонакопичувач СЗЗ 500м, породний відвал СЗЗ 1000м, 

накопичувач токсичних відходів (хім. відстійник) СЗЗ 1000м, полігон твердих відходів СЗЗ 

500м.  

Більшість підприємств дорожньо-транспортного комплексу, будівельної галузі, 

виробництва будівельних матеріалів, видобування корисних копалин, зберігання паливно-

мастильних матеріалів відносяться відноситься до ІV класу шкідливості з СЗЗ 100м. 

Підприємства оброблення металу, харчової та легкої промисловості, обслуговування 

транспорту, деревообробки та інші підприємства відносяться до V класу шкідливості з СЗЗ 

50 метрів.  

Автотранспортні підприємства мають СЗЗ - для АЗС – 50м, для СТО та гаражів – 15-

50м. Території складів, баз, а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно до 

діючих нормативів потребують дотримання санітарних розривів 50м (ДСП № 173-96, п.4.3).  

 

Нормативні параметри СЗЗ від деяких підприємств та об’єктів до житлової та 

прирівняної до неї забудови не витримуються. Найбільшого ризику шкідливого впливу 

зазнають ділянки сельбищної зони розташованої у північній частині міста, поблизу північно-

західної промислової зони, де відбувається сумація впливу від декількох виробничих 

майданчиків. Понад 20 ділянок садибної забудови по вул. Донецька і Лесі Українки 

розташовані в межах СЗЗ підприємства з виробництва асфальту ТОВ «ДБК «Україна»«; 

переважна частина ділянок садівницьких товариств (дачі), що розташована зі східної та 

західної сторони від головної колії залізниці, знаходиться в межах СЗЗ ТОВ «Альтер-груп», 

ПрАТ «АКХЗ», ТОВ «ДБК «Україна»«. На виконання вимог п. 14.11.2, ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій», та вимог п. 5.10, ДСП № 173-96, для існуючих 

підприємств в межах населених пунктів слід передбачати зниження їх шкідливого впливу 

шляхом застосування новітніх технологій з екологізації виробництва, та відповідно 

скорочення СЗЗ до існуючих ділянок житлової забудови та садівницьких товариств. 

Вимоги щодо скорочення СЗЗ з метою їх дотримання до ділянок житлової та 

прирівняної до неї забудови, мають бути забезпечені на підставі виконання вимог Законів 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на 

довкілля», «Про охорону атмосферного повітря», «Про дозвільну систему у сфері 

господарчої діяльності», вимог ДСП № 173-96 «Планування та забудова населених пунктів». 

Відповідно п. 5.7, ДСП №173-96, розміри санітарно-захисної зони можуть бути 

зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району  

розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі 

житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у 

атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих 

випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Зміна 
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розмірів СЗЗ (збільшення чи зменшення) для промислових та виробничо-комунальних 

об’єктів затверджується Головою Державної служби з питань  безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.  

Від залізниці необхідне встановлення санітарно-захисної зони від головних колій 

100м, під’їзних колій 50м (у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, п.14.11.7; ДСП № 173-96, п. 

5.20). При здійсненні спеціальних шумозахисних заходів розміри санітарно-захисної зони 

встановлюються з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних 

рівнів шуму, але не менше 50 м. При цьому не менше 50% площі санітарно-захисної зони 

повинно бути озеленено. 

Від ЛЕП напругою 100, 10 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та 

об’єкти, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 

«Про затвердження Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні 

зони в обидві сторони від осі ЛЕП відповідно по 20 та 10м.  

Для ГРС та магістрального газопроводу, що на північно-східній околиці міста,  

встановлюється охоронна зона, згідно вимог Закону України «Про правовий режим земель 

охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», № 3041-VI від 17.02.2011р.. 

Від магістральних водоводів необхідно встановлювати санітарно-захисні смуги: при 

прокладанні в сухих ґрунтах - не менше ніж 10 м при діаметрі до 1000 мм і не менше ніж 20 

м при більших діаметрах; в мокрих ґрунтах - не менше ніж 50 м незалежно від діаметра (п. 

15.2.4.1, ДБН В.2.5-74:2013). При прокладанні водоводів по забудованій території ширину 

смуги допускається зменшувати за узгодженням з державними органами санітарно-

епідеміологічного контролю. 

До планувальних обмежень також відносяться природоохоронні території, що мають 

обмежений режим господарського використання. 

В межах міста до природоохоронних територій відносяться прибережні захисні смуги 

водотоків та водойм міста, зелені насадження державного лісового господарства (ДЛГ), 

охоронні зони джерел водопостачання. Такі ділянки потребують ландшафтно-планувальної 

організації та відповідного благоустрою, а також дотримання встановлених режимів 

господарської діяльності.  

Відповідно вимог Водного кодексу України ст. 87, 88 нормативні параметри 

прибережних захисних смуг для водойм становлять: для малих річок, до якої відноситься р. 

Скотовата, безіменних струмків та водойм при площі дзеркала менше 3га - 25м.  

На даний час технічна документація із землеустрою з встановлення прибережних 

захисних смуг водотоків та водойм міста відсутня. При прийнятті проектних рішень 

враховуються нормативні параметри прибережних захисних смуг водотоків та водойм. На 

Схемі проектних планувальних обмежень надаються пропозиції щодо визначення меж 

прибережних захисних смуг, з урахуванням ситуації, що склалася, та проектних рішень щодо 

планувальної структури прибережних ділянок. Для точного визначення меж ПЗС усіх 

водойм міста необхідно розробити спеціальні проекти із землеустрою щодо їх встановлення, 

з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх 

винесенням в натуру. 

Безпосередньо на території міста, наявно близько 480 га лісів та інших лісовкритих 

площ, що становить 16,2% від загальної площі міста. Вони відносяться до лісів з основною 

функцією використання – захисна, природоохоронна та біологічна. Існуючі ліси відіграють 

важливу роль у формуванні екологічної мережі міста. Відповідно до функціонального 

призначення на перспективу передбачається їх збереження та охорона, з можливістю 

часткового використання в цілях рекреації і туризму.  

В балці Куций яр, в кінці вул. Лермонтова, розташована ділянка підземного 

водозабору (Бруклінські колодязі). На території міста в останні роки збудовані свердловини, 

що є альтернативним джерелом постачання води, яка за своєю якістю може 

використовуватися тільки для технічних потреб. З метою упередження забруднення 
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грунтових вод дані об’єкти потребують організації І-го поясу зони санітарної охорони та 

дотримання режиму господарської діяльності в їх межах, згідно вимог Постанови КМ 

України № 2024 від 18.12.1998р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних 

об’єктів».  

При прийнятті проектних рішень враховуються існуючі та перспективні планувальні 

обмеження.  

Врахування параметрів СЗЗ та інших планувальних обмежень, встановлених 

санітарними нормами та законодавством, та режимів господарської діяльності в їх межах є 

головними шляхами дотримання зобов’язань в сфері охорони довкілля, у тому числі 

пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, які мають 

застосовуватись при розробленні проекту генерального плану населеного пункту. 

Для збереження існуючих та освоєння нових ділянок сельбищної та рекреаційної зон в 

межах міста проектом визначений комплекс заходів для територіально-планувальної 

організації міста, з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження 

територіального розвитку, та забезпечення санітарно-гігієнічних умов території, який 

приведений в розділі 7 цього звіту. 

 

Розділ 6. Опис наслідків реалізації проектних рішень документу 

державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у 

тому числі позитивних і негативних наслідків. 
 

В розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 

навколишнє середовище. Рішення з просторового планування території, що представлені 

проектом генерального плану, були оцінені групами, що представляють зони певного 

функціонального використання, такі, як: території житлово-громадської забудови, території 

рекреаційного та оздоровчого використання, виробничо-комунальна зона, території 

транспортної інфраструктури та інші. 

Виявленні ключові впливи, пов'язані з конкретними запланованими рішеннями 

містобудівної документації висвітлені у підрозділі 6.1. 

 

6.1. Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я 

населення 
У цьому розділі представлено результати оцінки проекту документу державного 

планування (проекту «Розробка (оновлення) генерального плану міста Авдіївка з планом 

зонування (код ДК 021:2015:71410000-5 – Послуги у сфері містобудування)»), а саме рішень 

містобудівного розвитку населеного пункту, прийнятих у відповідних розділах проектної 

документації. В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних екологічних наслідках, 

пов'язаних із запропонованими змінами функціонального використання територій та 

основних проектних рішеннях, передбачених іншими розділами містобудівної документації.  

За результатами оцінки пропонуються заходи, спрямовані на пом'якшення 

потенційних негативних наслідків, які дозволять зменшити шкідливі впливи на природні 

ресурси та середовище сельбищної зони. 

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі 

рейтингу потенційних наслідків (таблиця 6.1) та супроводжується пояснювальними 

коментарями (таблиця 6.2, додаток 3).  
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Таблиця 6.1 Можливі впливи від запропонованих рішеннями генерального плану змін 

функціонального використання ділянок. 

Шкала оцінки:  

+2 суттєво позитивний вплив, 

+1 помірний позитивний вплив, 

0 очікуваний вплив відсутній, 

-1 помірний негативний вплив, 

-2 суттєво негативний вплив, 

? - високий ступінь невизначеності 

 

№
 з

а
/п

 р
іш

ен
н

я
 

п
р

о
ек

т
у
 Д

Д
П

 

Функціональне 

використання /цільове 

призначення ділянки, місце 

розташування 

Назва та функціональне 

використання  ділянки 

згідно рішень генплану 

Потенційний вплив на 

головні складові 

довкілля 

П
о
в

іт
р

я
 

В
о
д

н
и

й
 б

а
се

й
н

 

Ґ
р

у
н

т
и

 

Б
іо

р
із

н
о
м

а
н

іт
т
я

 

1 2 3 4 5 6 7 

Розвиток сельбищної зони (садибна забудова) 

1. Територія за існуючими 

межами міста (на землях 

сільськогосподарського 

призначення)   

організація кварталу 

багатоквартирної забудови 

біля мрн «Хімік» - ділянка 

«Південно-Західна»,  

0 0 -1; +1 +1 

2. на перетині вулиць 

Грушевського та 

Маяковського (на землях 

комунальної власності) 

організація кварталу 

багатоквартирної забудови  

0 0 -1; +1 +1 

3. Територія на східній околиці, 

за існуючими межами міста 

(на землях 

сільськогосподарського 

призначення)   

 

організація кварталів садибної 

забудови  

0 0,-1 -1; +1 +1 

4 в східній частині міста, на 

ділянці з цільовим 

призначенням - для 

розміщення присадибних 

ділянок 

організація кварталів садибної 

забудови біля лісового масиву 

 

0 0,-1 -1; +1 +1 

5 на північно-східній околиці 

міста 

Резервування дачних ділянок 

для зміни функціонального 

використання з розміщенням 

садибної забудови  

0 0,-1 -1; +1 +1 

Розвиток мережі об’єктів громадського обслуговування 

6  Територія за існуючими 

межами міста, біля мрн 

«Хімік», (на землях 

сільськогосподарського 

призначення)  

 

виділення ділянок громадської 

забудови  

 

0 0 -1; +1 +1 
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7 в мрн «Хімік», на землях 

комунальної власності 

виділення ділянок громадської 

забудови  

0 0 -1; +1 +1 

8 Територія за існуючими 

межами міста, в східній 

частині міста, (на землях 

сільськогосподарського 

призначення) 

виділення ділянок громадської 

забудови  

0 0 -1; +1 +1 

9 в східній частині міста, в 

межах міста; 

виділення ділянок громадської 

забудови  

 

0 0 -1; +1 +1 

10 на південно-східній околиці 

міста, на землях 

сільськогосподарського 

призначення, виділених за 

цільовим призначенням для 

надання послуг у сільському 

господарстві; 

виділення ділянки громадської 

забудови  

 

0 0 -1; +1 +1 

Формування ландшафтних та рекреаційних зон 

11 Північна частина міста, в 

балці Поштовий лог 

 

створення туристичної 

спортивно-рекреаційної зони 

біля ставків 

0 +1 -1; +1 +2 

12 На північно-східній околиці 

міста, на західному березі 

водойми Авдіївського кар’єру 

створення рекреаційно-

туристичної зони на західному 

березі водойми Авдіївського 

кар’єру; 

0 +1 -1; +1 +2 

13 Східна частина міста в долині 

р.Кам’янка ; Територія за 

існуючими межами міста, 

вздовж вул. Воробйова (на 

землях 

сільськогосподарського 

призначення) 

створення зелених насаджень 

загального користування (1. 

ландшафтний парк «Східний»; 

2. парк «Західний»),  

 

+1 0 +1 +2 

Розвиток територій виробничо-комунальних та складських територій, 

підприємств транспорту 

14 в північній промисловій зоні, 

на землях комунальної 

власності;  

виділення територій 

виробничо-комунального 

використання  

-1 0 -1; +1 0 

15 Територія за існуючими 

межами міста, 

в східній частині міста, (на 

землях с/г призначення ) 

організація територій 

виробничо-комунального 

використання  

-1 0 -1; +1 0; +1 

Розвиток вулично-дорожньої мережі та модернізація інженерної інфраструктури 

16. В проектних межах міста реконструкція існуючих та 

будівництво нових 

магістральних вулиць 

загальноміського та районного 

значення;  

0;+1 0 0 0 

17 В проектних межах міста, 

території вільні від забудови.   

розвиток системи дощової 

каналізації з будівництвом 

локальних очисних споруд у 

місцях випуску 

0 +2 -1,+1 +1 
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За результатами комплексної оцінки окремих рішень проекту було проведено аналіз 

потенційних позитивних і негативних впливів та ризиків. 

 

Атмосферне повітря:  

На кінець розрахункового періоду реалізації генерального плану очікується 

підвищення рівня автомобілізації у місті та розвиток мережі міського автобусу, лінії руху 

якого проходитимуть майже по всім магістральним вулицям, зокрема передбачається 

впровадження руху автобусу по вул. Сапронова, Тімірязева, пров. Залізничний, вул. 

Первомайська, Пушкіна, Красна, Колосова, Суворова. Це передбачає ймовірні підвищення 

інтенсивності руху на головних вулицях в центральній частині міста. Проте, в процесі  

реалізації рішень з реконструкції вулиць з розширення проїзної частини та будівництва 

нових вулиць, будівництво переїздів через залізницю в різних рівнях (в районі вулиць 

Тімірязева та Соборна-Грушевського),  які направлені на сприяння безперешкодного руху 

автотранспорту, очікується більш рівномірне розподілення транспортних потоків по всій 

території міста та зменшення інтенсивності транспортного руху в центральній частині міста. 

Разом з виконанням заходів з вуличного озеленення магістральних вулиць очікується також 

зменшення впливу хімічного та акустичного забруднення на суміжні ділянки. 

Проектні рішення генерального плану передбачають розвиток виробничо-

комунальних територій, зокрема, виділення територій виробничо-комунального 

використання, зокрема в північній промисловій зоні (розміщення логістичного комплексу з 

об’єктами транспортного обслуговування; баз складів; полігону ТПВ, пункту прийому втор 

сировини; малих приватних підприємств) та організація територій виробничо-комунального 

використання за існуючими межами міста, в східній частині міста (розміщення малих 

приватних підприємств, баз, складів, підприємств з виконання спец послуг та об’єктів 

обслуговування транспорту). Реалізація цих рішень пов’язана зі збільшенням кількості 

стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Запобігання  та 

зменшення потенційних негативних впливів на довкілля передбачається за рахунок реалізації 

інженерно-конструктивних заходів, які визначаються на етапі робочого проектування на 

будівництво об’єктів та споруд. В разі невиконання інженерно-технологічних заходів, які 

розробляються на стадії робочого проектування об’єктів та споруд, що дозволять запобігти 

потраплянню забруднюючих речовин у атмосферне повітря, грунт та водні ресурси, та 

забезпечити організацію та дотримання СЗЗ до меж сельбищної зони, можливі ризики 

погіршення санітарно-гігієнічних умов на суміжних ділянках житлової та прирівняної до неї 

забудови. 

По мірі реалізації рішень з реконструкції та розвитку вулично-дорожньої мережі та 

інших заходів, визначених в розділі генерального плану Транспорт, очікується більш 

рівномірне розподілення інтенсивності транспортних потоків по всій території міста. 

Розвиток лінії руху громадського транспорту дозволить забезпечити нормативну пішохідну 

доступність населення до громадського транспорту. Реконструкція вулиць та влаштування 

вуличного озеленення знизить потенційний шкідливий вплив на стан повітря та акустичне 

навантаження в межах сельбищної зони.  

Впровадження сучасного конструктивно-технологічного обладнання для автономних 

децентралізованих систем опалення, дозволить забезпечити регулювання та зменшення 

викидів від автономних джерел теплопостачання. 

Комплекс заходів з планувальної організації території спрямований на  забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних ділянок та перспективних 

промислових зон з житловою та прирівняною до неї забудовою. Зокрема: резервування 

ділянок для організації СЗЗ від перспективних промислових зон та тих що реконструюється  

(реконструкція ділянок асфальтного заводу та складу ядохімікатів зі зміною профілю 

виробничої діяльності до класу шкідливості не більше IV за класифікацією ДСП № 173, що 

передбачає менші параметри СЗЗ); визначення промислових підприємств, що потребують 

скорочення санітарно-захисних зон з метою їх сумісності з оточуючою сельбищною зоною 
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(зокрема потребують скорочення СЗЗ ПрАТ «АКХЗ» (основний та виробничий майданчик, 

породний відвал), ТОВ «ДБК «Україна»«, ТОВ «Альтер-груп» до меж існуючих ділянок 

сельбищних та рекреаційних зон. Реалізація зазначених заходів сприятиме забезпеченню 

відповідності якості довкілля санітарно-гігієнічних нормам та покращуватиме умови 

життєдіяльності населення. 

 

Водні ресурси. 

Реалізація проектних рішень щодо розміщення нових ділянок садибної забудови  

може супроводжуватись ризиками забруднення ґрунтових вод при використанні 

водопроникних вигрібних ям та відмові власників підключатися до централізованих мереж 

водовідведення. 

Запроектоване будівництво додаткових мереж господарсько-побутової та зливової 

каналізації з локальними очисними спорудами сприятиме покращенню якості поверхневих 

вод у водоймах міста, та на прилеглих територіях, позитивно впливатиме на стан 

гідрогеологічного та грунтового середовища, покращить санітарно-гігієнічні умови 

проживання населення. 

 

Реалізація рішень з розвитку централізованого водопостачання забезпечить населення 

джерелами питної води контрольованої якості, що також значно зменшить ризики 

виникнення захворювань через використання питної води з колодязів. 

Містобудівні пропозиції щодо визначення меж прибережної захисної смуги, що 

надані в проекті генерального плану, та подальше розроблення спеціалізованого проекту з 

винесенням їх меж в натуру забезпечать умови для обмеження та регулювання 

землекористування в прибережній зоні, контролю за дотриманням режиму обмеженого 

господарського використання у межах прибережних захисних зон водних об’єктів міста. 

 

Грунти та земельні ресурси. 

В разі освоєння територій призначених для житлової та громадської забудови та 

рекреаційних зон в результаті будівництва об'єктів та супутньої інфраструктури відбудеться 

фізичне переміщення верхніх шарів грунту, їх ущільнення, частково привантаження та 

видалення із заміною. Дані ефекти матимуть тимчасовий характер і після завершення 

будівельних робіт та виконання заходів з ландшафтного благоустрою очікується відновлення 

грунтово-рослинного шару на всіх ділянках містобудівного освоєння.  

Освоєння частини ділянок потребує зміни їх функціонального використання, з 

вилученням із складу земель сільськогосподарського призначення у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України.  

Проектні рішення генерального плану передбачають організацію зони відпочинку 

біля водойми, що утворилась в наслідок видобутку піску, на західному березі Авдіївського 

кар’єру.  

До позитивних наслідків відносяться: можливість подальшого розвитку рекреаційної 

зони, що розвивається стихійно; створення місця відпочинку біля води з належним рівнем 

упорядкування та організації місця водокористування із обов’язковим забезпечення 

санітарно-гігієнічного моніторингу; рекультивація порушених територій. 

До недоліків та ризиків реалізації даного рішення відносяться: ведення діяльності з 

видобування надр корисних копалин, що може супроводжуватися впливом джерел 

забруднення атмосферного повітря та водного басейну в зоні видобувної діяльності, 

створюючи планувальні обмеження поруч із зоною відпочинку; невизначений термін 

закінчення відпрацювання балансових запасів та відсутність інформації з плану робіт 

розробки родовища через нестабільність діяльності підприємства; відсутність можливості 

утворення та розвитку комплексу стійких біоценозів прибережної і аквальної зони, що 

забезпечують природні процеси самоочищення водойми, до моменту закінчення видобувної 

діяльності по всій площі водойми та проведення рекультиваційних заходів. 
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Реалізація проектних рішень щодо організації рекреаційної зони на березі водойми 

Авдіївський кар’єр потребує обов’язкового узгодження з підприємством, що здійснює 

видобування надр відносно перспективних зон, об’ємів видобування та термінів експлуатації 

родовища; дотримання СЗЗ; виконання заходів із запобігання та зменшення шкідливих 

впливів на суміжні ділянки, у визначеному законодавством порядку. Реалізація даного 

рішення потребує розроблення окремого проекту детального планування території, що дасть 

можливість визначити етапність та площі проведення робіт з геологічного моделювання 

ділянки штучної водойми, що передбачається для рекреаційного використання, робіт з 

інженерної підготовки прибережної території, з урахуванням перспективної господарської 

діяльності підприємства, що здійснює видобування надр.  

 

Реалізація рішень щодо розміщення об’єктів громадського призначення (торгівельно-

розважального комплексу на південно-східній околиці міста) потребує детального вивчення 

несучої здатності та фізико-хімічних властивостей грунтів, оскільки частина території є 

ділянкою колишнього сміттєзвалища, що обмежує площу ділянки придатну для будівництва 

капітальних будівель та споруд. Рішення щодо кількості об’єктів та споруд, їх 

конструктивних особливостей, плану їх розміщення та комплекс необхідних заходів із 

інженерної підготовки та захисту території необхідно приймати після результатів детальних 

інженерно-геологічних вишукувань та лабораторних досліджень стану атмосферного повітря 

та грунтів на подальших стадіях проектування. Площа ділянки колишнього сміттєзвалища в 

залежності від результатів інженерно-геологічних досліджень може використовуватись лише 

для створення об’єктів озеленення або розміщення некапітальних легких споруд для 

зберігання автотранспорту. 

Виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території  (ліквідація 

заболоченості, захист від підтоплення, рекультивація порушених територій та інші) 

дозволить покращити санітарні умови території, покращити умови експлуатації будівель та 

споруд, також дозволить залучити додаткові ділянки для господарського використання.  

В проектних рішеннях генерального плану даються пропозиції щодо поводження з 

твердими побутовими відходами, зокрема будівництво полігону ТПВ в північній 

промисловій зоні, розміщення пунктів прийому вторсировини. Перспективний обсяг 

утворення твердих побутових відходів та   необхідна площа для полігону визначається згідно 

розрахунків проектного обсягу їх накопичення. Місце можливого розміщення полігону ТПВ 

визначається та аналізі територіального ресурсу міста та можливості дотримання СЗЗ. 

Реалізація даних рішень в перспективі дозволить знизити ризики утворення стихійний 

смітників, сприятиме покращенню санітарно-гігієнічного стану території міста.  

 

Біорізноманіття: 

Реалізація рішень містобудівної документації передбачає виконання будівельних 

робіт, що зазвичай супроводжуються зменшенням площ природного рослинного покриву. 

Проте більшість ділянок перспективного освоєння знаходяться на територіях 

сільськогосподарських угідь, що не мають природних комплексів та зазнають 

антропогенного впливу через розорювання. Суттєві ризики шкідливого впливу на 

біорізноманіття території що проектується через заплановані зміни функціонального 

використання територій не очікується.  

Реалізація проектних рішень щодо створення зелених насаджень загального 

користування (ландшафтний парк «Східний» в долині р.Кам’янка; парк «Західний» на 

перспективній ділянці «Південно-західна»); створення туристичної спортивно-рекреаційної 

зони біля ставків, в балці Поштовий лог; створення рекреаційної зони біля водойми 

Авдіївський кар’єр матиме позитивні наслідки для збереження та збагачення біорізноманіття 

за рахунок упорядкування та ландшафтного благоустрою. Проектними рішеннями 

передбачається формування площ зелених насаджень усіх категорій на території міста 

відповідно до вимог держаних будівельних норм, ландшафтних особливостей території. 
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Ландшафтний благоустрій передбачає найбільший рівень збагачення біорізноманіття завдяки 

збільшенню видового складу рослин. Розчищення водойм та встановлення прибережних 

захисних смуг з їх озелененням матиме позитивні впливи на збереження біорізноманіття 

території. 

Окрім того, проектом враховані наявні лісові масиви в межах міста, що входять до 

складу регіональної екомережі, забезпечуючи тим самим охорону та збереження 

ландшафтного різноманіття. Існуючі території природно-заповідного фонду розташовані 

поза межами території що проектується. При реалізації рішень генерального плану впливи на 

дані території не очікуються. 

 

Охорона здоров'я населення: 

Перспектива переведення дачних ділянок в житлову садибну забудову потребує 

проведення геохімічного обстеження території, з виконанням при необхідності заходів з 

санації та оздоровлення ґрунтів. 

Проектні рішення генерального плану на існуючих та перспективних ділянках 

передбачають виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території, зокрема 

протиерозійні, протикарстові, захист від підтоплення, ліквідація заболочення. Виконання  

вищезазначених заходів направлене на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності, 

експлуатації будівель та споруд, підтриманню сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

території та зменшенню ризиків для здоров'я населення. 

При реалізації рішень містобудівної документації очікуються позитивні наслідки в 

сфері охорони здоров'я. В проекті генерального плану передбачається реконструкція 

виробничих ділянок на східній околиці зі зміною виду виробничої діяльності; визначена 

необхідність розроблення проектів організації СЗЗ існуючих виробничих підприємств. Іх 

реалізація дозволить запобігти шкідливому впливу від діяльності цих об’єктів на стан 

атмосферного повітря, грунтового середовища, покращить санітарно-гігієнічні умови на 

суміжних ділянках житлової та рекреаційної зон.  

Створення зелених насаджень спеціального призначення, в тому числі санітарно-

захисних зон навколо перспективних виробничо-комунальних підприємств призначене для 

запобігання шкідливого впливу на якість атмосферного повітря та забезпечення санітарних 

норм на суміжних ділянках сельбищної зони. 

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення; створення 

нових робочих місць при розміщення виробничо-комунальних, транспортних підприємств 

сприятиме економічному розвитку селища, зростанню добробуту громадян. 

Проект генерального плану міста передбачає розвиток закладів медичного 

обслуговування відповідно нормативних показників з урахуванням радіусів обслуговування 

проектних об’єктів. Для підвищення рівня охорони здоров'я населення проектом 

передбачається розміщення установ охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортивних 

і фізкультурно-оздоровчих установ відповідно державних будівельних норм. Зокрема 

передбачається розміщення медично-реабілітаційного центру, будинку інтернату для 

дорослих і дітей інвалідів та спортивно-оздоровчого комплексу з басейном в мікрорайоні 

«Хімік», спортивного клубу, дитячого спортивного клубу на ділянках нового житлового 

будівництва «Східна» та «Південно-східна» .  

Створення рекреаційних зон, додаткових зелених насаджень загального користування, 

організація зон відпочинку з спортивними майданчиками, пішохідними та вело доріжками 

дозволить підвищити якість відпочинку та дозвілля населення, матиме позитивний вплив на 

здоров’я населення. 

Окремим важливим питанням в сфері охорони здоров’я, на вирішення якого 

спрямовані ряд рішень проекту генплану, є забезпечення надійного джерела постачання 

якісної питної води усього населення міста. Проектні рішення генерального плану містять 

пропозиції щодо розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі 
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пропонується будівництво водогону від Карлівської ФС для створення альтернативного 

джерела забезпечення міста питною водою. 

Вплив від реалізації містобудівної документації на поліпшення соціально-

економічних умов, розвиток виробничо-комунальних, транспортних та 

сільськогосподарських підприємств, розміщення об’єктів соціального захисту збільшує 

можливості працевлаштування, що має потенціал для позитивного впливу на здоров'я 

людини.  

 

6.2. Висновки з результатів оцінки 
При аналізі проектних рішень генерального плану щодо розміщення об’єктів 

житлової та громадської забудови, виробничо-комунальних, транспортних та 

сільськогосподарських підприємств, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та 

формування рекреаційних зон розглядався вплив від реалізації цих рішень на ключові 

складові довкілля: атмосферне повітря, водний басейн, ґрунти, біорізноманіття та вплив на 

соціально-економічні фактори розвитку населеного пункту.  

Проведений аналіз виявив потенціал для майбутнього позитивного впливу проекту 

містобудівної документації на навколишнє середовище та здоров'я населення, забезпечення 

комфортних умов проживання по більшості рішень проекту документу державного 

планування.  

В процесі аналізу документу державного планування не було виявлено проектних 

рішень, що принципово суперечать цілям охорони навколишнього середовища та здоров’я 

населення, потребують радикальних заходів, спрямованих на зміну або перегляд 

планувальної структури міста. 

Водночас, було виявлено ряд ризиків, пов'язаних з основними рішеннями щодо 

планування, прийнятими в даному проекті.  

1) Реалізація проектних рішень щодо організації рекреаційної зони на березі водойми 

Авдіївський кар’єр потребує узгодження з підприємством, що здійснює 

видобування надр відносно перспективних зон, об’ємів видобування та строків 

експлуатації родовища; дотримання СЗЗ; виконання заходів із запобігання та 

зменшення шкідливих впливів на суміжні ділянки, у визначеному законодавством 

порядку. 

2) Переведення ділянок дачних товариств на північній околиці міста в садибну 

житлову забудову на позарозрахунковий період потребує попереднього 

комплексного геохімічного обстеження та за необхідності виконання заходів із 

санації ґрунтів з метою забезпечення норм санітарно-гігієнічних показників 

ґрунту. Також для реалізації даного рішення необхідно забезпечити організацію 

СЗЗ від КОС, з виконанням заходів зі зменшення викидів в атмосферне повітря, 

що дозволять розглянути можливість скорочення СЗЗ. Скорочення нормативних 

параметрів СЗЗ можливо забезпечити шляхом впровадження новітній технологій 

під час реконструкції КОС, необхідність якої визначено проектними рішеннями 

генерального плану. 

3) Охоронні зони ГРС та магістрального газопроводу, відновлення яких можливе у 

невизначеній перспективі, потребують свого збереження, із забезпеченням режиму 

господарської діяльності, згідно вимог Закону України «Про правовий режим 

земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», № 3041-VI від 

17.02.2011р.. 

4) Проектним рішенням передбачається будівництво очисних споруд зливової 

каналізації на східній околиці міста, з випуском у водойму, ділянка якої за 

цільовим призначенням  відведена для рибогосподарських потреб. З метою 

запобігання можливих ризиків шкідливого впливу на рибні ресурси пропонується 

в якості альтернативного варіанту виконати розміщення очисних споруд  нижче 
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дамби ставка. Точне місце розміщення очисних споруд необхідно визначити на 

подальших стадіях проектування. 

 

Для частини рішень містобудівної документації, що носять характер потенційних 

ризиків для довкілля при їх реалізації, був визначений комплекс планувальних та інженерно-

будівельних заходів з усунення, зменшення, запобігання або контролю можливих негативних 

впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок реалізації рішень 

містобудівної документації. Більшість запропонованих заходів носять інженерно-

конструктивний характер, реалізація яких має відбуватися в процесі наступних стацій 

проектування – переважно проекти робочої документації на будівництво будівель, споруд а 

також мереж інженерно-транспортної інфраструктури. Інша частина заходів відноситься до 

сфери діяльності адміністративно-контролюючих органів. Основні пропозиції щодо 

запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків приведено в 

розділі 7 цього звіту. 

 

Розділ 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 
 

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння 

досягненню цілей екологічної політики, встановлених на регіональному та місцевому рівнях, 

запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків 

для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації 

містобудівної документації. Термін «пом'якшення» відноситься до усунення, зменшення, 

запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть 

виникнути внаслідок впровадження містобудівної документації. Запропоновані заходи 

складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення проекту містобудівної 

документації і рекомендацій що виникли в результаті виконання СЕО. 

Реалізація проекту генерального плану потребує виконання великої кількості заходів, 

що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури міста, 

розвитку транспортної інфраструктури, заходи із інженерної підготовки та захисту території, 

розвитку промислово-виробничої сфери, виконання яких є невід’ємною складовою при 

створенні сприятливого в екологічному відношенні життєвого середовища  населеного 

пункту. До заходів, що мають сприятимуть досягненню нормативних показників санітарно-

гігієнічних умов проживання населення та забезпечують пом’якшення негативних наслідків 

реалізації проекту відносяться: 

 

територіально-планувальна організація міста з урахуванням планувальних обмежень: 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової забудови 

пропонується: 

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних підприємств, 

нормативні параметри яких до житлової та прирівняної до неї забудови не 

витримуються, методом їх зменшення до необхідних мінімальних розмірів, а при 

ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих 

територій. При цьому для промвузлів доцільно передбачити розробку проектів 

комплексних СЗЗ. Вимоги щодо скорочення СЗЗ з метою їх дотримання до ділянок 

житлової та прирівняної до неї забудови, мають бути забезпечені на підставі 

виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону атмосферного 

повітря», «Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності», вимог ДСП № 173-

96 «Планування та забудова населених пунктів». Зміна розмірів СЗЗ (збільшення чи 

зменшення) для промислових та виробничо-комунальних об’єктів затверджується 
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Головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи відповідних матеріалів. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в 

конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, 

що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його 

перепрофілювання або передислокацію. Контроль за виконанням цих заходів 

здійснюють державні органи санітарно-епідеміологічного контролю та установи МОЗ 

України. З метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ, в межах яких знаходиться 

житлова забудова, рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи: 

 провадження новітніх технологій виробничого устаткування та 

пилогазоуловлювального обладнання, що забезпечує максимальне уловлювання, 

утилізацію чи знешкодження викидів забруднюючих речовин в атмосферу; 

 централізація викидів забруднюючих речовин шляхом максимального 

скорочення кількості труб, вентиляційних шахт, дефлекторів, аераційних 

ліхтарів тощо; 

 здійснення регулювання виробничих потужностей підприємства;  

 планувальна реорганізація території підприємства з метою раціонального 

взаєморозташування основних виробничих і допоміжних будівель і споруд на 

проммайданчику з метою запобігання або ефективного зниження забруднення 

атмосферного повітря сельбищної території; 

- винесення асфальтного виробництва з ділянки Асфальтно-бетонного заводу, що 

розташований на північно-східній околиці міста; 

- розроблення проектів зі скорочення СЗЗ ПрАТ «АКХЗ» (основний виробничий 

майданчик, породний відвал), ТОВ «ДБК «Україна»«, ТОВ «Альтер-груп» до меж 

існуючих ділянок сельбищних та рекреаційних зон, на виконання вимог п.14.11.2, 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», та вимог п. 5.10, ДСП № 173-

96; 

- враховуючи наявність ГРС і недіючого магістрального газопроводу на північно-

східній околиці міста, існує можливість у майбутньому відновлення їх 

функціонування, тому планувальні обмеження від цих об’єктів залишаються на 

перспективу. В перспективі за умови відновлення функціонування магістрального 

газопроводу та ГРС необхідно виконання конструктивних заходів на даних об’єктах 

інфраструктури з метою можливості скорочення охоронної зони до меж існуючих 

ділянок садівницьких товариств; 

 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території перспективної забудови 

необхідно: 

- зміна виду господарської діяльності на ділянках з виробництва асфальту та складу 

хімікатів, що на північно-східній околиці міста, з розміщенням підприємств не вище 

ІV, V класу шкідливості;  

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень, передбачених 

даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при розміщенні нових та 

реконструкції існуючих виробничо-комунальних підприємств та проектів 

комплексних СЗЗ для ділянок суміжного розміщення виробничо-комунальних 

підприємств;  

- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним 

законодавством, при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ 

від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронні 

зони інженерних споруд та комунікацій тощо;  

- врахування запропонованих ділянок щодо встановлення прибережних захисних смуг 

водойм при виконання заходів з інженерної підготовки території; 
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- будівництво житлових і громадських будівель та розміщення нових об’єктів в СЗЗ 

діючих кладовищ можливе лише після закриття кладовища, закінчення кладовищного 

періоду та скорочення СЗЗ, за умови отримання позитивного висновку місцевими 

органами санітарно-епідеміологічного контролю; 

- містобудівне освоєння перспективних ділянок житлової та громадської забудови, 

виробничо-комунальних зон на стадії розробки детального плану території слід 

проводити з урахуванням існуючих та перспективних нормативних параметрів СЗЗ та 

санітарних розривів від суміжних існуючих та перспективних промислово-

комунальних територій, та при необхідності виконувати інженерно-планувальні 

заходи для скорочення СЗЗ; розміщення будівель і споруд слід планувати з 

урахуванням результатів попередніх інженерно-геологічних вишукувань та 

визначення необхідних заходів із інженерної підготовки та захисту території; 

- містобудівне освоєння перспективної території громадської забудови, що включає 

ділянку недіючого сміттєзвалища ТПВ (південно-східна околиця міста) потребує 

попередніх досліджень стану атмосферного повітря, грунтів, гідрогеологічного 

середовища, та можливе при умові позитивного висновку державних органів 

санітарно-гігієнічного контролю щодо придатності території для розміщення об’єктів 

громадського призначення, окрім площі колишнього сміттєзвалища, яка згідно вимог 

п. 4.2 (6 абзац), ДСП №173 може бути використана для розміщення об’єктів зеленого 

будівництва або легких некапітальних споруд комунально-транспортного 

призначення. 

 

охорона атмосферного повітря: 

- запровадження підприємствами, установами та організаціями, що мають стаціонарні 

джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, заходів щодо 

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря і 

зменшення впливу фізичних факторів впливу на довкілля;  

- проведення всіма підприємствами, установами та організаціями умов діяльності та 

заходів зі скорочення викидів, викладених в дозволах на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

- виконання заходів з охорони атмосферного повітря, передбачених Програмою 

охорони навколишнього природного середовища м. Авдіївка на 2019 рік: розробка 

проекту подавлення азотом викидів хімічного обладнання або установка дихальних 

клапанів (ЦУ№2, ПрАТ «АКХЗ»); розроблення проекту азотоподавлення викидів 

хімічного обладнання (цех сіркоочищення №2, бензольне відділення, ПрАТ «АКХЗ»); 

- виконання заходів з охорони атмосферного повітря, передбачених Програмою 

охорони навколишнього середовища ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: КЦ 1. УСТК№1. 

Швидкісний промивач «СИОТ»; КЦ1. Заміна системи аспірації перевантажувальної 

станції К-2;  КЦ2 Коксова батарея №6. Капітальний ремонт 10 простінків камер 

коксування; КЦ 3. Коксова батарея №8. Капітальний ремонт 10 простінків камер 

коксування; Внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів 

забруднюючих речовин для коксових батарей (часткова участь); 

- здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та ведення їх постійного обліку на 

підприємствах міста; 

- проведення моніторингу впливу підприємств на оточуюче житлове середовище, 

забезпечення виконання інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності 

роботи пило-газоочисних установок; 

- здійснення контролю за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, 

устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих 

речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів; оснащення їх засобами 
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вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю 

очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих 

речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів; 

- розробка проектів організації (скорочення) санітарно-захисних зон окремих 

підприємств та промислових груп, здійснення заходів щодо організації, благоустрою і 

озеленення СЗЗ; 

- органам контролюючої та дозвільної системи в сфері охорони навколишнього 

природного середовища та забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя 

населення здійснювати регулювання розміщення нових виробничих цехів або 

підприємств, нарощування виробничих потужностей існуючих підприємств, зміни їх 

виробничої діяльності;  

- подальший розвиток вулично-дорожньої мережі з метою раціональної організації руху 

транспорту: реконструкція  існуючих будівництво нових вулиць з сучасними 

технічними параметрами та інші заходи передбачені розділом  «Транспорт»; 

- обмеження в’їзду автотранспорту у рекреаційні зони; 

- реєстрація авторемонтних майстерень, що виконують лакофарбувальні роботи 

відповідно до чинних вимог та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря, з їх подальшим контролем за виконанням природоохоронних 

заходів; 

- для існуючих АЗС, АГЗС, СТО, гаражів, автостоянок забезпечити дотримання 

санітарних розривів та санітарно-захисних зон відповідно до вимог ДСП № 173-96; 

- забезпечення постійної роботи діагностичного пункту для контролю викидів 

транспортних засобів; 

- недопущення спалення сухої рослинності та опалого листя на території міста; 

- проведення реконструкції вуличних насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму 

та загазованості житлових та рекреаційних територій; 

- розвиток системи теплогазопостачання (проведення реконструкції існуючих джерел 

забезпечення тепла, із застосуванням сучасних технологій і сучасних 

теплогенераторів децентралізованих систем опалення); 

- популяризація велосипедного транспорту та будівництво велосипедних доріжок; 

 

охорона та раціональне використання водних ресурсів: 

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг водотоків та водойм міста, з винесенням їх меж в натуру;  

- забезпечення обмеження господарської діяльності та встановлення дієвого контролю 

за дотриманням норм природокористування в межах прибережних захисних смуг 

водойм відповідно до вимог чинного законодавства; 

- проведення паспортизації водних об’єктів (річок, струмків, штучних водойм); 

- виконання заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів, 

передбачених Програмою охорони навколишнього природного середовища 

м.Авдіївка на 2019 рік: розроблення проектно-кошторисної документації 

«Будівництво очисних споруд у зв’язку з прийманням зливових вод»; розроблення 

проектно-кошторисної документації «Будівництво зливової каналізації по вул. 

Гагаріна в м. Авдіївка»; 

- проектним рішенням передбачається будівництво очисних споруд зливової каналізації 

на східній околиці міста, з випуском у водойму (ставок «Красненський»), ділянка якої 

за цільовим призначенням відведена для рибогосподарських потреб. З метою 

запобігання можливих ризиків шкідливого впливу на рибні ресурси пропонується в 

якості альтернативного варіанту виконати розміщення очисних споруд  нижче дамби 

ставка. Точне місце розміщення очисних споруд необхідно визначити на подальших 

стадіях проектування; 
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- виконання заходів передбачених Програмою охорони навколишнього середовища 

ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: в тому числі по ЦВС. Заміна градирні №10 та капітальний 

ремонт Градирні № 19; Проведення відновлювальних робіт біологічної очистки 

стічних вод на біохімічних установках і поза майданчикових очисних спорудах; 

Прокачка спостережних свердловин, відбір проб; Визначення екологічного стану 

ставка-накопичувача і його можливого впливу на гідробіонтів басейну р. Кривий 

Торець; Вивчення складу і кількості твердих зважених речовин у воді після 

біохімічної очистки стічних вод і оцінка викидів від завантаження і пропарки цистерн 

з різними хімічними продуктами; 

- після закінчення видобутку затверджених запасів кварцових пісків та виконання 

рекультивації згідно проектної документації на розробку родовища,  проведення 

досліджень якості води у Авдіївському кар’єрі щодо її відповідності санітарним 

нормам водних об’єктів у пунктах культурно-побутового призначення та, при 

необхідності, визначення і реалізація комплексу гідротехнічних заходів з метою 

забезпечення якості води відповідності санітарним нормам у місцях 

водокористування населення з метою організації рекреаційної зони;  

- ландшафтний благоустрій та інженерно-планувальне облаштування прибережних 

ділянок водойм, що передбачаються для організації рекреаційних зон;   

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм та водотоків з 

організацією зелених зон; очищення та благоустрій водойм; ліквідація штучних 

перепон для поверхневого стоку, розчистка русел водотоків; 

- виконання спеціалізованого проекту з визначення точних меж зони затоплення балки 

Куций Яр паводковими водами 1%-забезпеченості в перспективних межах міста; 

- ведення реєстру свердловин та інших підземних джерел водопостачання, 

комунального та відомчого підпорядкування, здійснення контроль за організацією І-

го поясу ЗСО та дотримання його режиму, згідно вимог Постанови КМ України № 

2024 від 18.12.1998р.. В разі припинення потреби в експлуатації окремих підземних 

джерел водопостачання здійснювати їх консервацію або тампонаж; 

- виконання комплексу заходів з модернізації водогосподарського комплексу міста: 

реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення з підключенням всіх існуючих та перспективних об’єктів до 

централізованої системи водопостачання та водовідведення та виконання інших 

заходів, визначених в розділах «Водопостачання» та «Водовідведення»; 

- впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних 

ресурсів: обладнання житлових квартир водо-лічильниками; заборона використання 

питних вод в технічних цілях, ліквідація непродуктивних витрат води; запровадження 

водозберiгаючих технологій; впровадження оборотних систем технічного 

водопостачання, зокрема впровадження на автотранспортних підприємствах станцій 

миття транспортних засобів з оборотним водопостачанням; 

- реконструкція та будівництво системи зливової каналізації з будівництвом очисних 

споруд в місцях випуску стічних вод, та інших заходів, передбачених розділом 

генерального плану «Дощова каналізація»; 

 

охорона  ґрунтового середовища: 

- проведення геохімічного обстеження території міста, першочергово на ділянках 

перспективного розміщення житлової, громадської забудови, на ділянках зміни 

функціонального використання ділянок садових товариств на садибну забудову, з 

виконанням при необхідності інженерних заходів з санації та оздоровлення ґрунтів; 

- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття з проведенням санації забруднених 

ділянок;  

- виконання заходів передбачених Програмою охорони навколишнього природного 

середовища м.Авдіївка на 2019 рік: в тому числі забезпечення екологічно безпечного 
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збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів небезпечних хімічних речовин (ПрАТ «АКХЗ»;);  

- виконання заходів щодо поводження з відходами, передбачених Програмою охорони 

навколишнього середовища ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: утримання місць видалення 

відходів: породний відвал, золошламонакопичувач, полігон ТПВ; Ул.2. Відділення 

очистки коксового газу. Технічне переоснащення збірників смоли і насосної 

установки з переробки відходів хімічного виробництва; УПЦ №2. Устаткування для 

подачі смолистих відходів після очищення технологічного обладнання. Розробка 

проекту; утилізація небезпечних відходів виробництва; проведення радіаційного 

обстеження місць накопичення відходів; проведення температурної зйомки породного 

відвалу; Внесення змін до реєстрової карти, паспорту місць видалення відходів і їх 

узгодження з контролюючими органами у встановленому порядку; Розроблення 

інструкцій з поводження з відходами виробництва в цехах; 

- виконання заходів з охорони та раціонального використання земель, рослинних 

ресурсів та моніторингу довкілля, передбачених Програмою охорони навколишнього 

середовища ПрАТ «АКХЗ» на 2019р.: в тому числі, моніторинг забруднення 

атмосферного повітря, води, земель в районі розміщення АКХЗ; проведення 

контролю вмісту важких металів в грунтах і водах; 

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% 

охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи 

роздільного збору твердих побутових відходів та виконання інших заходів щодо 

поводження з ТПВ, передбачених в розділі генерального плану «Санітарне очищення 

території»; 

- в процесі стратегічної екологічної оцінки в результаті розгляду можливих 

альтернативних варіантів вибору ділянки для розміщення об’єктів поводження з ТПВ 

визначено за доцільне розміщення об’єкту перевантаження змішаної частини ТПВ з їх 

сортуванням та компостуванням органічних відходів здійснювати в районі існуючого 

полігону ТПВ ПрАТ «АКХЗ», СЗЗ згідно ДСП №173 - 300м. В районі існуючої 

північної промислової зони рекомендовано розмістити ділянку для 

сміттєсортувальної лінії із ручним сортуванням відходів з контейнерів для збору 

ресурсоцінної вторсировини та переробленням великогабаритних і будівельних 

відходів, СЗЗ згідно ДСП №173 - 100м; 

- створення пунктів прийому небезпечних відходів від населення (відпрацьованих 

акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, 

відпрацьованих ртуть-вмісних ламп, комп’ютерної, малої та великогабаритної 

побутової техніки та інших вторинних ресурсів) з подальшою передачею на 

спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодженню; 

- сприяння створенню та функціонуванню підприємств, зайнятих збором та утилізацією 

відходів; 

- бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають його механічного 

зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо; 

- контроль за ґрунтами, що ввозяться для використання при озелененні та благоустрої 

міських територій; 

- визначення точних місць захоронення трупів тварин що загинули від сибірки на 

місцевості та виконання комплексу профілактичних заходів, що визначений наказом 

МОЗ України № 314 від 09.07.2003р. «Про заходи з профілактики захворювань на 

сибірку»: встановлення санітарно-охоронних зон від місць захоронення трупів тварин 

що загинули від сибірки, відповідно до рельєфу місцевості, державними органами 

санітарно-епідеміологічного контролю спільно із державної службою ветеринарної 

медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314; в стаціонарно 

неблагополучних за сибіркою пунктах або поблизу від них необхідно проводити 

погодження із заінтересованими відомствами, службами, організаціями та 
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попереджувальний державний санітарний нагляд за проведенням всіх видів 

пошукових гідромеліоративних, будівельних робіт та робіт по переміщенню ґрунту; 

- проведення інженерно-геологічних вишукувань з метою уточнення типу лесових 

грунтів за здатністю до просідання та залягання порід здатних до карстування і 

запровадження відповідних заходів, з упередження деформації будівель і споруд при 

освоєнні будь-якої ділянки будівництва; 

- виконання заходів з інженерної підготовки при освоєнні територій, що зазнають 

впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, заходи 

з пониження рівня ґрунтових вод, рекультивація порушених ділянок, розчистка 

водойм та інші, передбачені в розділі генерального плану «Інженерна підготовка та 

захист території»; 

- освоєння перспективних ділянок сельбищної та виробничо-комумнальної зон   

«Східна» та «Південно-Східна» потребує інженерно-геологічних досліджень щодо 

можливості активізації карстових процесів та за потреби виконання протикарстових 

заходів, реалізацію яких доцільно виконувати комплексно на всій площі 

перспективної забудови; 

- проведення обстеження території що межує із зоною ведення АТО та наявність 

засобів ураження (мін) та виконання відповідних заходів з розмінування території із 

залученням державних служб ДСНС або міжнародних благодійних організацій що 

спеціалізуються в даній сфері (наприклад, неурядова міжнародна організація The 

HALO Trust). 

 

зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, 

електромагнітне випромінювання): 

Джерелом шумового забруднення сельбищної території є автомобільний та 

залізничний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного 

впливу. 

Дотримання нормативних рівнів шуму від залізниці на території житлової та 

прирівняної до неї забудови передбачається шляхом виконання комплексу шумозахисних 

заходів. 

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови 

пропонується: 

 на частині вільних територій організація протишумових зелених насаджень; 

 на територіях сформованої забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку 

шумозахисним озелененням, пропонується спорудження шумозахисних екранів на 

ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову, а саме: ділянки житлової 

забудови по вулицях Донецька, Чистякова, Сільгосптехніки, Тимірязєва, 

Маяковського, Героїв Соборна, Весняна, Чернишевського, Спортивна, Нечаєва, 

Маяковського, Чкалова, Некрасова та вздовж під’їзної колії ТОВ «Кварц» і під’їзних 

колій до північної промзони вздовж ділянок існуючих садівницьких товариств. При 

досягненні нормативних рівнів звуку за рахунок реалізації інженерно-планувальних 

заходів по зниженню шуму допускається зменшення СЗЗ до 50м. 

Забезпечення нормативних рівнів звуку на прилеглих до магістральних вулиць 

територіях передбачається здійснювати переважно за рахунок створення придорожніх 

захисних зелених насаджень.  

 

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є базові станції 

мобільного зв’язку, трансформаторні підстанції, ЛЕП. 

З метою захисту території житлової забудови від впливу електромагнітного 

випромінювання, згідно вимог п.1.6.5. «Державних санітарних норм і правил захисту 

населення від впливу електромагнітних випромінювань» № 239 зі змінами, від 13.03.2017р., 

встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП від джерел має 
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проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним 

органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. 

Прояв електромагнітного випромінювання від трансформаторних підстанцій 

відбувається в межах технічної території.  

Від ЛЕП напругою 110 кВ з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, 

згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209 «Про 

затвердження Правил охорони електричних мереж», п.5, встановлюються охоронні зони в 

обидві сторони від осі ЛЕП по 20 м.  

Дані обмеження враховуються при прийнятті проектних рішень щодо організації 

планувальної структури території міста. 

 

ландшафтно-планувальні заходи: 

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у 

відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших 

населених пунктів»; 

- створення нових та обслуговування існуючих зелених насаджень загального 

користування: рекреаційних  зон, парків, скверів, пішохідних зв’язків з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією (малі архітектурні форми, велодоріжки, 

ігрові майданчики, дендрологічний склад);  

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, 

протишумове озеленення магістральних вулиць і доріг, протишумове озеленення 

вздовж залізниці); врахування фактору атмосферного та шумового забруднення 

середовища при виборі видів деревно-чагарникових насаджень та плануванні робіт з 

їх висадження вздовж вулично-магістральної мережі; 

- формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне 

впорядкування територій рекреаційних закладів та інших установ громадського 

обслуговування в межах їхнього земельного відводу, внутрішньо-квартальне 

озеленення. 

 

Адміністративні заходи: 

Також пропонується низка заходів адміністративного характеру, які сприятимуть 

впровадженню документу державного планування (проекту генерального плану). Під час 

процесу стратегічної екологічної оцінки проекту на етапі збору даних та аналізу поточної 

ситуації було визначена необхідність проведення наступних заходів:  

 

- для забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування, органів 

охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я при прийнятті обґрунтованих 

рішень слід здійснювати розвиток системи моніторингу якості повітря в сельбищній зоні 

міста, з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової та 

рекреаційної зон, та в зоні впливу промислових підприємств на межі СЗЗ. Зокрема на 

території дачних ділянок, розташованих вздовж залізниці зі східної та західної сторони; на 

території житлової забудови, що розташована суміжно із ділянками виробничо-комунальних 

територій та на межі їх СЗЗ, зокрема в кінці вулиць Донецька, Лесі України, що в зоні впливу 

північної промислової зони. 

- здійснювати моніторинг якості питної води з децентралізованих джерел 

водопостачання на ділянках садибної забудови, що не охоплені системою централізованого 

водопостачання до моменту будівництва централізованого водопостачання на всій території 

житлової забудови;   

- здійснювати моніторинг якості води у водоймах, зокрема у місцях водокористування 

населенням (пляж) за хімічними та бактеріологічними  показниками; після будівництва 

системи дощової каналізації з локальними очисними спорудами доцільним є створення 
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моніторингу стану поверхневих вод у місцях випуску зливових вод після очисних споруд, з 

метою контролю якості систем очищення; 

- здійснювати моніторинг виконання заходів з санітарного очищення території міста 

та поводження з ТПВ;  

- здійснювати моніторинг фізичних факторів впливу на навколишнє середовище та 

здоров’я населення в межах сельбищної зони: зокрема вимірювання рівнів акустичного 

впливу на території житлової забудови на ділянках високої інтенсивності транспортного 

руху (магістральні вулиці);  

- дотримання порядку, визначеного чинним законодавством України, під час 

вилучення/ переведення земель сільськогосподарського призначення, до інших видів 

цільового призначення згідно містобудівної документації; 

- дотримання вимог нормативно-правових та законодавчих аклів в сфері 

землекористування та надрокористування, при реалізації проектних рішень щодо організації 

рекреаційної зони на березі водойми Авдіївський кар’єр щодо узгодження з підприємством, 

що здійснює видобування надр об’ємів, площ ділянок видобування та термінів експлуатації 

родовища; дотримання СЗЗ; виконання заходів із запобігання та зменшення шкідливих 

впливів на суміжні ділянки; 

- з метою недопущення погіршення санітарно-гігієнічних показників довкілля на 

ділянці існуючої та перспективної житлової забудови здійснювати контроль послідовності 

реалізації рішень генерального плану щодо попередньої реконструкції ділянок виробничого 

призначення (зміна виду господарської діяльності на ділянках з виробництва асфальту та 

складу хімікатів, що на північно-східній околиці міста, з розміщенням підприємств не вище 

ІV, V класу шкідливості) перед початком містобудівного освоєння перспективної ділянки 

садибної та громадської забудови «Східна»;   

- посилення контролю Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю за 

дотриманням екологічних вимог (наявність розділу Оцінка впливу на навколишнє 

середовище та виконання процедури Оцінка впливу на довкілля в складі робочої 

документації та виконання передбачених заходів) під час будівництва нових та реконструкції 

існуючих промислових, транспортних підприємств, об'єктів виробничо-комунального 

призначення, в тому числі споруд комунальної інфраструктури та контроль за дотриманням 

функціонального зонування, передбаченого містобудівною документацією. Цей захід є 

надзвичайно важливим для уникнення ризиків негативних кумулятивних впливів та 

погіршення санітарно-гігієнічних характеристик довкілля в зоні впливу таких об’єктів; 

- вивчення ресурсів фінансування для інвестування в природоохоронні заходи. 

Реалізація рішень містобудівної документації та реалізація рекомендованих 

природоохоронних заходів потребуватиме значних інвестицій. Цього можна досягти шляхом 

оптимізації місцевого бюджету, участі бізнесу, залучення коштів з державного екологічного 

фонду, інвестицій державних та міжнародних фінансових установ, коштів благодійних 

міжнародних фондів з охорони довкілля. 

Виконання заходів, передбачених містобудівною документацією, матиме позитивний 

вплив на всі складові навколишнього середовища, зокрема здоров'я населення, покращення 

загального екологічного стану території населеного пункту. 

 

Розділ 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 

розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна 

оцінка, у тому числі будь-які ускладнення  
 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації були 

вивчені наступні  альтернативи та їх можливий  вплив на навколишнє середовище:  

 -  «Варіант нульової альтернативи»;  

-  «Варіант реалізації проекту Генерального плану».   
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1. У Варіанті «нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, 

за яким містобудівна документація «Розробка (оновлення) генерального плану міста Авдіївка 

з планом зонування (код ДК 021:2015:71410000-5 – Послуги у сфері містобудування)» не 

буде затверджена а її рішення не будуть реалізовані. Цей сценарій можна розуміти як 

продовження поточних (частково незадовільних) екологічних тенденцій, описаних у розділах 

2, 3 та 4 цього звіту. Результати аналізу показують, що в рамках сценарію «нульової 

альтернативи» подальший сталий розвиток міста є дещо ускладненим, з точки зору 

відсутності підстав для зміни меж міста, виділення нових ділянок для розвитку виробничо-

комунальних, сельбищних та рекреаційних зон, та здійснення господарської діяльності, 

пов’язано з використанням земельних ресурсів. Також ця альтернатива провокує хаотичну 

забудову, призводить до неефективного використання земельних ресурсів та погіршення 

екологічної ситуації території.  

2. Порівняння альтернативних варіантів проектних рішень в частині вирішення 

окремих завдань  містобудівної документації щодо: 

- ліквідації трамвайної лінії руху/ реконструкція та подальше функціонування 

трамвайної лінії руху; 

- скорочення нормативних параметрів СЗЗ від ділянок ПРАТ «АКХЗ» та ТОВ 

«Альтер-Груп» за рахунок впровадження удосконалених технологій уловлення та очистки 

забруднюючих речовин/ організація та озеленення нормативних параметрів СЗЗ за рахунок 

викупу дачних ділянок . 

Під час стратегічної екологічної оцінки документу державного панування розглянуті 

пропозиції альтернативних варіантів по вирішенню окремих завдань містобудівної 

документації з метою можливої їх інтеграції до проекту у якості проектних рішень. При 

цьому авторами опрацьовані можливі наслідки для довкілля та соціально-економічного 

середовища, а також досліджені позитивні ефекти за умов впровадження даних пропозицій. 

В результаті розгляду можливих альтернативних варіантів визначено за доцільне 

впровадження рішень щодо  ліквідації трамвайної лінії руху та скорочення нормативних 

параметрів СЗЗ від ділянок ПРАТ «АКХЗ» та ТОВ «Альтер-Груп» за рахунок впровадження 

удосконалених технологій уловлення та очистки забруднюючих речовин. Аналіз 

обґрунтування вибору виправданих альтернатив окремих проектних рішень наведений у 

Додатку 4.  

 

При розвитку сценарію реалізації проекту містобудівної документації передбачається 

територіальний розвиток населеного пункту згідно держаних будівельних норм. При цьому 

визначається комплекс заходів для забезпечення природоохоронного законодавства та 

певною мірою регулює засади господарської діяльності з метою досягнення санітарно-

гігієнічних норм планування та забудови населених пунктів.  

 

Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась шляхом використання стратегічних 

методів аналізу, таких як аналіз контексту та вихідного стану довкілля, цільовий аналіз, 

використання матриць та елементів SWOT-аналізу. При цьому оцінювалась можливість 

негативних впливів на окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси, 

грунти, біорізноманіття) та можливі впливи на стан здоров’я населення через реалізацію 

окремих рішень з просторового планування території щодо змін функціонального 

використання окремих ділянок для організації зон: виробнича територія, території житлово-

громадської забудови, території рекреаційного використання та інші. 

 

Ускладнення, що виникли в процесі. 

Серед ускладнень що виникли в процесі проведення стратегічної екологічної оцінки 

можна виділити: відсутність детальних методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки проектів містобудівної документації та рекомендацій щодо вибору 

методів аналізу відповідно стадії проекту містобудівної документації; відсутність у 
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відкритому доступі текстових та графічних даних щодо моніторингу проявів екзогенних та 

ендогенних геологічних процесів; відсутність розуміння окремих суб’єктів господарської 

діяльності щодо необхідності надання вихідних даних що стосуються планової та 

перспективної діяльності, екологічних показників діяльності та впливу на довкілля. 

 

Розділ 9. Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення 
 

При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної 

документації необхідно аналізувати рівень досягнення показників, визначених розділом 

генерального плану «Основні показники». З метою забезпечення сталого розвитку міста у 

всіх сферах життєдіяльності необхідно контролювати відхилення фактичних показників 

чисельності населення населеного пункту від проектних на поточний період, здійснювати 

контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів 

інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, будівництва 

виробничих, транспортних, комунальних підприємств, розвитку озеленених територій 

проектним рішенням містобудівної документації. Порівняння цих даних між собою, дозволяє 

визначити реальний рівень досягнення показників житлової забезпеченості, забезпеченості 

установами і підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами 

інженерно-транспортної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що 

негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні 

заходи по їх усуненню. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу 

увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному обладнанню території, 

будівництву водопровідних, каналізаційних мереж, мереж газопостачання, 

електропостачання, дощової каналізації, очисних споруд дощової каналізації, трасуванню 

головних вулиць і проїздів та їх завершення до вводу в експлуатацію житлових будівель і 

громадських споруд. В процесі нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови 

житлових кварталів з обов'язковим завершенням будівництва об'єктів побутового та 

соціального обслуговування населення та благоустрою території до введення в експлуатацію 

житлових будинків. 

В процесі моніторингу необхідно перевіряти виконання проектних рішень щодо 

планувальної організації території міста: розроблення проектів та їх реалізації щодо 

організації (скорочення) санітарно-захисних зон виробничих підприємств, розташованих на 

межі або в межах сельбищної зони; розробка технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення прибережних захисних смуг водойм з винесенням їх в натуру; виділення 

ділянок та оформлення актів землеустрою для розміщення об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури (нові вулиці, ГРП, ШРП, очисні споруди зливової каналізації тощо) та інші 

питання в сфері землекористування.  

При здійсненні моніторингу основну увагу слід приділяти заходам передбаченим в 

сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і 

технічних заходів, визначених в проекті містобудівної документації, а також заходів, 

передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього 

природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного 

середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-

гігієнічних умов проживання населення.  

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислових та інших виробничих 

об'єктів, що розвиваються (реконструюються), які повинні відповідати нормативним 

вимогам  «Державних санітарних  правил  планування  та  забудови населених пунктів» ДСП 

№173, з обов’язковим виконанням заходів визначених в розділі «Охорона навколишнього 

природного середовища», що розробляється в складі робочої проектної документації на 
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будівництво або реконструкцію підприємства чи об’єкту будівництва та за результатами  

процедури «Оцінка впливу на довкілля». 

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно перевіряти  

виконання  рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У тому числі: розміщення 

відповідно до генплану закладів відпочинку, додержання санітарно-гігієнічних вимог до 

обладнання та режиму використання прибережних ділянок водойм у місцях масового 

відпочинку населення та водокористування (пляжні зони) в разі їх створення.  

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 

- розробка та реалізація проектів скорочення СЗЗ від підприємств, що межують із 

житловою забудовою, виконання інженерно-планувальних та конструктивно-технологічних 

заходів, що визначаються в цих проектах та забезпечують скорочення параметрів СЗЗ;  

- розроблення проектів організації комплексної СЗЗ для перспективних груп 

виробничо-промислових, транспортно-складських ділянок з виконанням озеленення 

санітарно-захисних зон; 

- розвиток вуличної мережі населеного пункту, створення захисного вуличного 

озеленення;  

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження нових мало-  

та безвідходних технологій на промислових підприємствах, модернізація існуючих 

установок тепло-енергопостачання закладів та підприємств обслуговування населеного 

пункту, впровадження  теплових установок сучасного типу з використанням природних 

джерел енергії; тощо). 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням 

поверхневих стічних вод з території населеного пункту, своєчасним будівництвом локальних 

очисних споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи, встановлення меж 

прибережних захисних смуг та додержанням на їх території режимів господарської 

діяльності, благоустроєм водних рекреаційних зон а також за виконанням технологічних та 

технічних заходів на промислово-комунальних та сільськогосподарських об'єктах для 

запобігання забрудненню навколишнього середовища та погіршення санітарно-

епідеміологічної ситуації, таких як: впровадження зворотних систем водопостачання, 

безстічних виробництв із замкнутими циклами водопостачання, впровадження технологій 

безпечного зберігання та використання мінеральних добрив та хімічних засобів захисту 

рослин, при ведені господарської діяльності в тепличних господарствах та інших заходів. 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі зливова 

каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень у місцях скиду стічних 

вод та досліджень якості питної води та води водних об'єктів в пунктах водокористування 

населення за хімічними та бактеріологічними  показниками.  

Спеціалізовані лабораторії органів державного санітарно-гігієнічного контролю 

повинні вести облік джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань  на  території  

населеного пункту. 

 

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу реалізації проектних 

рішень документу державного планування, які мають прямі наслідки на стан навколишнього 

середовища, умови життєдіяльності та здоров'я населення. Моніторинг даних впливів 

можливо здійснювати за наступними показниками: 

 

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ % від загальної 

площі населеного пункту; 

- частка ділянок по створенню зелених насаджень загального користування та 

створення рекреаційної зони вздовж водосховища, що мають необхідний рівень 

ландшафтного упорядкування та благоустрою, га/ % від загальної площі 

населеного пункту; 
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- площа встановлених прибережних захисних смуг водотоків та водойм з 

винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, га; 

- кількість промислово-складських, транспортних та сільськогосподарських 

підприємств, що мають проекти організації санітарно-захисної зони та ступінь їх 

реалізації, одиниць із загальної кількості зареєстрованих підприємств; 

- площа створених зелених насаджень спеціального призначення (шумозахисне 

вулично-дорожнє озеленення, озеленення санітарно-захисних зон), га; 

- кількість споруджених шумозахисних екранів вздовж залізниці, метрів; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водопостачання, % від загальної кількості; 

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водовідведення , % від загальної кількості; 

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та від інших абонентів 

(промислових, комунальних, транспортних підприємств тощо), м3/рік; 

- обсяг стічних вод задіяних в системах оборотного водопостачання, м3/рік; 

- обсяг утворених відходів, тонн/рік; 

- обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тонн/рік, % від загального обсягу 

утворених відходів; 

- кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % від 

загальної кількості; 

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, км/рік; 

споруд/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водовідведення, км/рік; 

споруд/рік; 

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; споруд/рік; 

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (оксиду вуглецю, 

оксидам азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню, пилу (загального та по 

фракціям РМ 10,0 і РМ 2,5) від стаціонарних та пересувних джерел викидів), 

тонн/рік; 

- реконструкція та будівництво вуличної мережі населеного пункту, км/рік; 

- кількість ділянок на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та захисту 

території, га/рік; 

- кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних 

разових концентрації забруднюючих речовин у повітрі (загального та по фракціям 

РМ 10,0 і РМ 2,5) з перевищенням відповідних ГДК, % від загальної кількості 

проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання,  що 

не відповідають встановленим санітарним нормам, % від загальної кількості 

проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість проб якості питної води з децентралізованих джерел водопостачання (в 

тому числі колодязі садибної забудови), що не відповідають встановленим 

санітарним нормам, % від загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість проб якості поверхневої води у місцях рекреаційного водокористування 

(пляжі), що не відповідають встановленим санітарним нормам, % від загальної 

кількості проб/ місяць, проб/рік; 

- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення за окремими 

класами хвороб, кількість випадків/рік. 

 

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на 

навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та 

досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити поглиблений аналіз 

лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього 
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доцільним є налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного 

середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) з організацією 

пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційної зон.  

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів  складових 

довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення селища з метою  виявлення   

негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, 

використовуючи в тому числі статистичні дані.  

Для забезпечення ефективного планування господарської діяльності в межах окремої 

адміністративно-територіальної одиниці із забезпеченням санітарних правил має бути 

відповідний рівень офіційної екологічної звітності для кожного населеного пункту окремо, 

щоб органи планування (та інші відповідні зацікавлені сторони) мали достатню детальну 

інформацію з офіційних джерел. Одним із варіантів реалізації завдання узагальнення 

офіційної екологічної звітності по населеному пункту може бути створення штатної одиниці 

в складі виконавчих органів, що забезпечить збір та аналіз екологічних даних по території 

міста. Для цього необхідно керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати 

всіх суб’єктів господарювання  в межах міста надавати щорічно в текстовому та графічному 

форматі інформацію про: кількість та місце розташування стаціонарних джерел викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря; межі санітарно-захисної зони; об’єм викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання ГДВ; об’єм утворення відходів, 

наявність МВВ та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод та їх відповідність 

встановленим ГДС тощо.  

Моніторинг наслідків виконання документу державного планування для довкілля та 

здоров’я населення необхідно здійснювати відповідно вимог Положення про державну 

систему моніторингу довкілля, що затверджене Постановою КМУ № 391, від 30.03.1998р. зі 

змінами. Здійснення моніторингу передбачається протягом всього строку розрахункового 

періоду, що визначений проектом містобудівної документації. 

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням 

щорічної звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що 

негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні 

заходи по їх усуненню а також проводити інформування громади селища про стан реалізації 

містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 

 

Розділ 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення 
 

Місто Авдіївка розташоване в центральній частині Донецької області, на відстані 

близько 50 км до найближчого кордону держави. Враховуючи географічне місце 

розташування населеного пункту ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я 

населення не очікуються. 

 

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку 

аудиторію 

 
Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування. 

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови 

території населеного пункту. 

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту».  Генеральний план визначає основні принципи і 
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напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування 

системи громадського обслуговування населення, організації 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 а також послідовність реалізації 

рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

Мета розроблення проекту полягає в оновленні містобудівної документації -  

генерального плану м. Авдіївка 2003 року, з урахуванням вимог чинного законодавства 

України і сучасної нормативної бази містобудування.  

В процесі розроблення СЕО вивчені головні стратегічні документи, плани і програми, 

що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, проведений аналіз їх 

головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають передумови для прийняття проектних 

рішень/пропозицій в документі державного планування. Їх положення та завдання 

приймались до уваги в процесі розроблення містобудівної документації та її стратегічної 

екологічної оцінки. 

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому числі на 

територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ 

державного планування не буде затверджено. 

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані 

наявні статистичні дані, офіційні дані обласних та місцевих органів виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища і у 

сфері охорони здоров’я. Основними джерелами інформації були Регіональна доповідь про 

стан навколишнього природного середовища у Донецькій області; дані регіональних 

управлінь; дані Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА щодо основних показників 

здоров’я населення м. Авдіївка. В процесі роботи були проаналізовані доступні дані 

регіональних галузевих управлінь, характеристика комунальних об’єктів, інформація 

окремих підприємств, наукові звіти та публікації.  

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, 

характеризується як умовно задовільний. При цьому помірне антропогенне навантаження 

отримує атмосферне повітря та ґрунтовий покрив, обумовлене діяльність потужних 

промислових підприємств. Ареали підвищених концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі з перевищенням ГДК (пил за фракцією РМ 2,5) тяжіють до північно-

західної промислової зони міста. Додатковим джерелом впливу та повітряний басейн 

локального характеру є стаціонарні джерела - теплогенеруючі установки громадських 

закладів та установ, приватного сектору що використовують тверді види палива органічного 

походження. Джерелом забруднення водних об’єктів є поверхневий стік, який формується на 

території населеного пункту, на виробничих майданчиках промислово-комунальних  

підприємств, вуличної мережі, що не мають систем зливової каналізації; водопроникні 

вигрібні ями приватної забудови. Окремі ділянки міста, на заплавних та призаплавних 

територіях річково-балочної мережі зазнають підтоплення. Ґрунтові води зазнають суттєвого 

техногенного впливу, характеризуються перевищенням ГДК за окремими забруднюючими 

речовинами, що визначаються їх непридатність для цілей господарсько-питного 

водопостачання.  Ризики фізичних факторів впливу, таких як акустичне забруднення та 

електромагнітного випромінювання є мінімальними; вплив іонізуючого  випромінювання не 

характерний для території міста. 

В разі якщо документ державного планування не буде затверджено очікується 

продовження визначених негативних тенденцій стану навколишнього середовища. Стан 

поверхневих вод більш ймовірно залишатиметься без змін, але може зазнавати коливань в 

залежності від змін кліматичних умов та активності господарської діяльності на 

прибережних ділянках. Накопичення відходів на існуючій ділянці місця видалення відходів 

без вирішення питання створення об’єктів поводження з ТПВ в межах міста та на 
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регіональному рівні є фактором негативного впливу на навколишнє середовище та 

створюватиме ризики впливу на здоров'я населення. 

Аналізуючи показник на 10 тис. населення, по основним класам хвороб серед 

дорослого населення протягом 2014-2018 років спостерігається зменшення показника 

первинної захворюваності майже по всім класам хвороб. Цей показник також є значно 

меншим у порівнянні із 2005р. по більшості класів хвороб, за винятком хвороб  крові та 

кровотворних органів, де він вище у 5,2 рази. За класом хвороб злоякісні новоутворення ІІІ, 

ІV стадії відмічається збільшення у 3,9 рази, що також перевищує показник 2005 

року.Відповідно інформації Авдіївської ЦМЛ суттєвих закономірностей захворюваності 

населення відповідно місця проживання осіб не спостерігається. За аналізом захворюваності 

населення за віковими ознаками, відмічається високий рівень захворюваності у дорослих 

хворобами систем кровообігу (гіпертонічна хвороба, ІХС, ЦВХ), у підлітків та дітей хвороб 

органів дихання. Проте ці показники за останні 5 років не перевищують загальнообласні 

показники, як у дорослих так і дітей. В разі якщо документ державного планування не буде 

затверджено очікувані зміни в стані здоров’я населення є мало прогнозованими. Однак, 

невиконання заходів з розміщення закладів охорони здоров’я та соціального захисту, 

розвитку фізкультурно-оздоровчих закладів негативно впливатиме на доступність та рівень 

медичного обслуговування та умови відпочинку населення, ведення здорового способу 

життя. 

Ключові виявлені екологічні проблеми міста, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються документа державного планування. 

Серед важливих екологічних проблем міста, в тому числі що мають ризики впливу на 

здоров’я населення,  можна виділити наступні.  

Розміщення ділянок житлової та рекреаційної забудови в межах нормативних 

параметрів декількох підприємств. На стан атмосферного повітря впливають викиди від 

стаціонарних і пересувних джерел, що є одним із чинників що провокують захворювання 

органів дихання людини. До пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, що 

здійснюють найбільший внесок шкідливих речовин у повітря на території сельбищної зони 

та мають потенційний шкідливий вплив на здоров’я населення, відноситься автомобільний 

транспорт. 

Відсутність розвинутої системи дощової каналізації з очисними спорудами у місцях 

випуску та відсутність встановлених прибережних захисних смуг водойм на території міста з 

винесенням їх меж в натурі та недотримання режиму господарської діяльності в їх межах 

негативно впливає на санітарно-гігієнічний стан водойм та прибережних ділянок. Наявність 

ділянок підвищеного рівня ґрунтових вод, погіршує санітарний стан територій ускладнюючи 

обслуговування будинків та приміщень житлово-громадської забудови, створюючи 

дискомфортні умови проживання та ризики для здоров'я людей. 

В межах території що проектується наявні порушені ділянки (кар’єри, відвали, 

колишнє сміттєзвалище), що знижують ефективність використання територіального ресурсу 

міста.  

Серед ризиків впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного 

планування, можна віднести: неповне охоплення населення системою централізованого 

водопостачання; відсутність централізованого гарячого водопостачання через ушкодження 

інженерних мереж; недостатнє забезпечення об’єктами громадського обслуговування та 

соціального захисту населення. Також недостатній рівень забезпечення фізкультурно-

оздоровчих закладів, приміщення реабілітаційного призначення, басейні криті загального 

користування. 

Існуючі та перспективні (зарезервовані до заповідання) території та об’єкти природно-

заповідного фонду на території м. Авдіївка відсутні.  

Недостатній рівень поводження з твердими побутовими відходами, відсутність 

інфраструктури з видалення та сортування вторинних ресурсів на першому етапі утворення 

ТПВ, поводження з великогабаритними та будівельними відходами. 
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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, та шляхи їх врахування. 

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів міжнародного, 

державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони 

довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. 

Також були розглянуті документи, що містять екологічні цілі а також відповідні завдання у 

сфері охорони здоров'я. Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального 

плану, та цілі, які можуть бути вирішені на іншому рівні планування. Результати аналізу 

цілей та завдань екологічної політики визначених у вищезазначених документах показали 

високу ступінь відповідності цілям визначеним в проекті «Розробка (оновлення) 

генерального плану міста Авдіївка з планом зонування (код ДК 021:2015:71410000-5 – 

Послуги у сфері містобудування)». Документ державного планування враховує більшість з 

них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.  

Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для 

довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі позитивних і негативних наслідків. 

Проведений аналіз виявив потенціал для позитивного впливу проекту генерального 

плану на навколишнє середовище та здоров'я населення.  

Водночас, були виявлені потенційні ризики негативних впливів на навколишнє 

середовище, що можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень, прийнятих в 

проекті генерального плану. Реалізація окремих рішень передбачає збільшення стаціонарних 

джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що потенційно може привести 

до погіршення якості повітря поблизу виробничо-комунальних зон. Невиконання 

відповідних інженерно-конструктивних та планувальних заходів підприємствами, 

визначених на наступній стадії проектування - в робочій документації, створює ризики 

погіршення якості умов проживання на суміжних ділянках. 

Запропоновані проектом генерального плану планувальні рішення та інженерно-

будівельні заходи сприятимуть підвищенню якості середовища життєдіяльності та 

покращенню стану довкілля. В проекті генерального плану визначений комплекс заходів з 

розвитку транспортної інфраструктури селища, інженерних систем, поводження з ТПВ, 

заходи з охорони навколишнього природного середовища. Проектом передбачається 

розміщення нових промислових, транспортних та сільськогосподарських підприємств, що 

забезпечить створення нових робочих місць та сприятиме економічному розвитку населеного 

пункту, зростанню добробуту населення. Формування ландшафтних та рекреаційних зелених 

зон з розміщенням спортивних майданчиків, об’єктів відпочинку, установ та закладів 

громадського обслуговування сприятиме комфортності умов проживання та покращенню 

здоров’я громадян. 

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування. 

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

політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано низку заходів 

для охорони навколишнього природного середовища а також заходи з пом'якшення 

виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я 

населення, що випливають з реалізації містобудівної документації. 

Реалізація проекту генерального плану потребує виконання заходів, визначених в 

містобудівній документації: розвитку інженерної та транспортної інфраструктури міста; 

заходів із інженерної підготовки та захисту території; розвитку господарського комплексу; 

охорони навколишнього природного середовища, виконання яких є невід’ємною складовою 

створення сприятливого в екологічному відношенні середовища. 

Для частини рішень містобудівної документації, що носять характер потенційних 

ризиків для довкілля при їх реалізації, був визначений комплекс заходів з усунення, 

зменшення, запобігання або контролю негативних можливих впливів на навколишнє 
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середовище, які можуть виникнути внаслідок реалізації окремих рішень містобудівної 

документації. Більшість запропонованих заходів носять інженерно-конструктивний характер, 

реалізація яких має відбуватися в процесі наступних стацій проектування – переважно 

проекти робочої документації на будівництво будівель, споруд а також мереж інженерно-

транспортної інфраструктури. Інша частина заходів відноситься до сфери діяльності 

адміністративно-контролюючих органів. 

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка. 

При виконанні стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Розробка 

(оновлення) генерального плану міста Авдіївка з планом зонування (код ДК 

021:2015:71410000-5 – Послуги у сфері містобудування)» були вивчені альтернативні 

сценарії розвитку міста: «варіант нульової альтернативи» і розгляд альтернативних варіантів 

для окремих частин територіального розвитку міста, а також був оцінений їх гіпотетичний 

вплив на навколишнє середовище. 

На основі аналізу та порівняння альтернативних варіантів для окремих частин 

територіального розвитку міста було визначено перевагу альтернативних варіантів, що є 

найбільш сприятливими с точки зору екологічних та соціально-економічних чинників і тому 

були покладені в основу проектних рішень генерального плану. Сформований варіант 

генерального плану, що є рекомендованим для затвердження, є більш сприятливими для 

територіального розвитку населеного пункту відповідно державних будівельних норм, 

визначає комплекс заходів для забезпечення природоохоронного законодавства та певною 

мірою регулює засади господарської діяльності з метою досягнення санітарно-гігієнічних 

норм та створення сприятливого середовища життєдіяльності населення.  

Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась шляхом використання стратегічних 

методів аналізу, таких як аналіз контексту та вихідного стану довкілля, цільовий аналіз, 

використання матриць, елементи SWOT-аналізу.  

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

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

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом 

проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення населеного пункту, що 

розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами 

побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно 

впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення 

моніторингу реалізації рішень містобудівної документації наведені основні чинники, що 

потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та 

запропоновані необхідні заходи для моніторингу впливів під час реалізації документу 

державного планування. 

Моніторинг наслідків виконання документу державного планування для довкілля та 

здоров’я населення необхідно здійснювати відповідно вимог Положення про державну 

систему моніторингу довкілля, що затверджене Постановою КМУ № 391, від 30.03.1998р. зі 

змінами. Здійснення моніторингу передбачається протягом всього строку розрахункового 

періоду, що визначений проектом містобудівної документації. 

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням 

щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть 

негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи 

по їх усуненню; а також проводити інформування громади міста про стан реалізації 

містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Місто Авдіївка розташоване в центральній частині Донецької області, на відстані 

близько 50 км до найближчого кордону держави. Враховуючи географічне місце 
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розташування населеного пункту ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я 

населення не очікуються. 
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Додатки 
 



Додаток 1 (до розділу 5). Цілі національної політики та рівень їх відповідності проекту генерального плану. 
 

Завдання та оперативні цілі 

національних та регіональних 

програм 

Цілі, завдання та напрямки розвитку, 

визначені програми районного та місцевого 

рівня 

Цілі та завдання визначені 

проектом  генерального плану 

Рівень 

відповідності 

Охорона атмосферного повітря    

Програма «Чисте повітря 

Донеччини 2018-2020 роки та прогноз 

до 2030 року», (розпорядження голови 

Донецької ОДА від 28.12.2018р. № 

1571/5-18. 

- збереження сприятливого стану 

атмосферного повітря, його 

поліпшення й відновлення, запобігання 

й зниження рівня забруднення та 

впливу на нього хімічних сполук, 

фізичних і біологічних чинників. 

Програма економічного і 

соціального розвитку Донецької 

області  на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки: 

- Будівництво, реконструкція, 

ремонт і утримання автомобільних 

доріг загального користування 

місцевого значення, та вулиць і доріг 

комунальної власності у населених 

пунктах; 

- Реконструкція та модернізація 

системи теплопостачання; 

 

План дій з охорони навколишнього 

природного середовища Донецької 

області на 2013-2020 роки. (рішення 

Донецької ОДА від 30.05.2013р. № 

6/21-509) : 

- встановлення нового обладнання 

та ремонт існуючого на ПАТ «АКХЗ» 

для зниження викидів у атмосферне 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

- досягнення найбільшої ефективності 

використання існуючих енергоносіїв, 

виробництво власних енергоресурсів, 

зменшення споживання енергоресурсів, 

ефективне управління енергоспоживанням; 

- зменшення викидів в атмосферне повітря; 

- поточний ремонт шарів асфальтового 

покриття доріг; 

Програма охорони навколишнього 

природного середовища м. Авдіївка на 2019 

рік: 

- Розробка проекту подавлення азотом 

викидів хімічного обладнання або установка 

дихальних клапанів  (цех Уловлювання №2 

ПрАТ «АКХЗ»); 

- Розробка проекту азотоподавлення викидів 

(цех сіркоочищення №2, бензольне відділення. 

ПрАТ «АКХЗ») 

Теплопостачання: 

- провести капітальний ремонт 

парового котла на ТЕЦ; 

- провести ремонт систем 

теплопостачання в підвальних 

приміщеннях житлових будинків; 

- застосування теплових установок 

сучасного типу: теплогідромеханічні 

генератори, теплові насоси тощо для 

теплопостачання об’єктів одно- і 

багатоквартирного нового житлового 

фонду та громадського будівництва  

- впровадження альтернативних 

джерел теплопостачання 

(використання тепла ґрунтів як 

джерела низькопотенційного тепла для 

теплонасосних установок (ТНУ); 

покриття теплових навантажень на 

гаряче водопостачання через 

комплексне застосування ТНУ з 

когенераційними установками, 

геліосистемами.  

Транспортна інфраструктура: 

Удосконалення транспортної схеми 

міста шляхом часткової реконструкції 

існуючих магістральних вулиць до 

відповідних технічних параметрів та 

будівництво трьох нових 

магістральних вулиць районного 

значення; розміщення автостанції. 

Рішення 

містобудівної 

документації 

відповідають цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині врахування 

кількісних показників 

при здійсненні 

економічних 

розрахунків; 

визначення 

відповідного 

комплексу заходів з 

охорони 

атмосферного 

повітря; також в 

частині формування 

раціональної вулично-

дорожньої мережі. 



2 

 

повітря забруднюючих речовин; 

- заходи з озеленення міст і сіл, в 

тому числі, проведення інвентаризації 

зелених насаджень; 

Регіональна програма «Тепло 

Донеччини» на 2018-2020 роки. 

(розпорядження голови ОДА від 

07.05.2018р., № 576/5-18): 

- реконструкція котелень та 

теплових мереж; 

 

Водні ресурси    

Регіональна програма «Вода 

Донеччини на 2017-2020 роки» 

(розпорядження голови ОДА 

18.10.2017р. №1325/5-17): 

- будівництво водоводу від 

Красноармійської ФС до м. Авдіївка Д-

800мм, довжина 30 км для покращення 

водопостачання м. Авдіївка; 

- Реконструкція напірного 

каналізаційного колектору Д-400мм 

(винос з території ПАТ «АЗМК» 

м.Авдіївка); 

- застосування енергоефективних 

технологій з метою зменшення втрат 

води та споживання електроенергії;  

 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

- розроблення схеми оптимізації систем 

водопостачання міста; 

 

Програма охорони навколишнього 

природного середовища м. Авдіївка на 2019 

рік: 

- Розробка проектно-кошторисної 

документації «Будівництво очисних споруд у 

зв’язку з прийманням зливових вод»; 

- Розробка проектно-кошторисної 

документації «Будівництво зливової 

каналізації по вул. Гагаріна в місті Авдіївка»; 

Розвиток споруд та мереж 

інженерної інфраструктури систем 

централізованого водопостачання та 

водовідведення для забезпечення 

потреб сельбищних, промислових зон 

на кінець розрахункового періоду. 

Будівництво мереж та споруд 

системи зливової каналізації. 

Винос напірного каналізаційного 

колектору з території ПАТ «АЗМК» м. 

Авдіївка; 

Для створення альтернативного 

джерела водопостачання 

запропоновано будівництво водоводу 

від Красноармійської ФС до м. 

Авдіївка  

Рішення 

містобудівної 

документації 

відповідають цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для 

реалізації визначених 

завдань, врахування 

кількісних показників 

при здійсненні 

економічних 

розрахунків, 

визначення 

відповідного 

комплексу заходів. 

Земельні ресурси    

Програма економічного і 

соціального розвитку Донецької 

області  на 2019 рік та основні напрями 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

Визначення комплексу заходів з 

інженерної підготовки і захисту 

території від небезпечних природних 

Рішення 

містобудівної 

документації 
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розвитку на 2020 і 2021 роки: 

- Встановлення прибережних 

захисних смуг вздовж річок, навколо 

озер, водосховищ та інших водоймищ; 

- Здійснення будівництва і 

реконструкції протиерозійних, 

гідротехнічних споруд, проведення 

заходів з захисту від підтоплення 

територій; 

- Здійснення рекультивації 

порушених земель та використання 

родючого шару ґрунту під час 

проведення робіт, пов'язаних із 

порушенням земель. 

- Інвентаризація земель комунальної 

власності міста Авдіївка; 

- Розробка  документації   із   землеустрою   

на земельні ділянки під об’єктами благоустрою 

(бульвар Шевченка, територія прилегла до 

Авдіївської міської ради, парк 

«Залізничників», вул. Соборна); 

- Розробка документації із землеустрою та 

оформлення права користування земельною 

ділянкою на якій планується будівництво 

очисних споруд у зв’язку з прийманням 

зливних вод (територія за межами міста 

Авдіївка); 

- Ведення Державного земельного кадастру; 

- Визначення суб'єктів права    користування   

земельними ділянками, встановлення в натурі 

(на місцевості) меж земельних ділянок за 

цільовим призначенням відповідно до вимог 

чинного законодавства; 

процесів, в т.ч. заходів від 

підтоплення, як для існуючих так і для 

перспективних ділянок містобудівного 

освоєння території. 

Проведення рекультивації 

порушених ділянок. 

Створення рекреаційних зон 

короткочасного відпочинку. 

Наданні пропозицій з визначення 

меж прибережних захисних смуг 

водотоків та водойм міста, для 

врахування при подальшому 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою для встановлення 

прибережних захисних смуг. 

відповідають 

більшості цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

використання в 

проектних межах 

міста та виконання 

заходів з інженерної 

підготовки та захисту 

території. 

Відходи    

Програма поводження з відходами в 

Донецькій області на 2016-2020 роки. 

(розпорядження голови ОДА від 

22.09.2016р. № 836): 

- розробка плану заходів щодо 

побудови ефективної системи 

управління в галузі поводження з 

відходами та зниження негативного 

впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров'я населення; 

- визначення переліку про закриття 

(рекультивації), реконструкції та 

проектування нових полігонів ТПВ; 

- заходи поводження з ТПВ (збір, 

сміттєсортування, перевантаження, 

обробка, утилізація); 

- ліквідації стихійних звалищ; 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

- придбання спецтехніки для збирання та 

вивезення ТПВ; 

- придбання контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ; 

Програма охорони навколишнього 

природного середовища м. Авдіївка на 2019 

рік: 

- Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження  і захоронення відходів та 

небезпечних хімічних відходів на ПрАТ 

«АКХЗ»; 

Проект схеми санітарного очищення міста: 

Визначення стратегічних напрямків 

санітарної очистки території з 

урахуванням перспективних обсягів 

утворення ТПВ та з урахуванням 

пропозицій Проекту схеми санітарного 

очищення міста. 

 

 

Рішення 

містобудівної 

документації 

відповідають цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині врахування 

кількісних показників 

при здійсненні 

економічних 

розрахунків, 

визначення 

відповідного 

комплексу заходів 

щодо основних 
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Програма поводження з 

промисловими відходами в Донецькій 

області на 2018-2020 роки за 2018 рік: 

- Ведення обліку утворення, 

знешкодження, утилізації та видалення 

відходів, їх паспортизації; 

- Технічне переоснащення збірників 

смоли і насосної установки з 

переробки відходів хімічного 

виробництва (ПрАТ «АКХЗ»). 

План дій з охорони навколишнього 

природного середовища Донецької 

області на 2013-2020 роки. (рішення 

Донецької ОДА від 30.05.2013р. № 

6/21-509) ставить цілі та завдання, 

серед яких: 

- Передача на утилізацію відходів 

ПАТ «АКХЗ»; 

- Розміщення станції перевантаження ТПВ 

та станції сортування вторсировини в районі 

існуючого полігону ТПВ (за межами міста). 

напрямків 

поводження з ТПВ. 

 

Збереження біорізноманіття    

План дій з охорони навколишнього 

природного середовища Донецької 

області на 2013-2020 роки. (рішення 

Донецької ОДА від 30.05.2013р. № 

6/21-509) ставить цілі та завдання, 

серед яких : 

- Створення нових та розширення 

існуючих територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду дозволить 

зберегти та відтворити місця існування 

та розповсюдження рідкісних та 

типових видів рослин і тварин, інших 

природних об’єктів та утворень; 

- Розроблення та впровадження 

регіональної програми та схеми 

розвитку екологічної мережі 

забезпечить збереження біологічного  

та ландшафтного різноманіття; 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

- озеленення міста, в т.ч. інвентаризація 

зелених насаджень; 

Створення зелених насаджень 

загального користування. Розвиток 

туристично-рекреаційних зон 

короткочасного відпочинку з 

використанням існуючих водойм. 

Збереження та охорона існуючих 

лісових масивів, як головних 

складових екологічного каркасу міста, 

для підтримання біологічного та 

ландшафтного різноманіття. 

 

 

Рішення 

містобудівної 

документації 

відповідають цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

використання для 

реалізації визначених 

завдань. 

Рішення 

містобудівної 

документації 

передбачають 
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- Планується збільшення площі 

зелених насаджень на території 

Донецької області, підтримання їх 

належного стану та проведення 

інвентаризації; 

Регіональна програма формування 

та розвитку екологічної мережі в 

Донецькій області на період 2019-2022 

роки (розпорядженнямголови ОДА від 

19.03.2019р. №300/5-19): 

- формування єдиної просторової 

мережі територій з природним або 

частково зміненим станом ландшафту 

на території Донецької області, 

підвищення природно-ресурсного 

потенціалу, збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття, 

стабілізації екологічної рівноваги, 

підвищення продуктивності екосистем, 

а також інтеграції країни до 

міжнародної спільноти. 

збереження та 

розвиток зелених 

насаджень різних 

видів використання, 

створення нових 

рекреаційних зон. 

 

 

Здоров'я населення    

Програма економічного і 

соціального розвитку Донецької 

області  на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки, ставить 

цілі та завдання: 

 в сфері охорони здоров'я: 

- Розвивати інфраструктуру системи 

охорони здоров’я; 

- Забезпечити профілактику та 

лікування найбільш поширених 

небезпечних для здоров'я і життя 

людини захворювань; 

- Виплата щомісячної державної 

допомоги ВІЛ-інфікованим дітям; 

- Забезпечити впровадження 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

-  забезпечення якісної та доступної медичної 

допомоги населенню та поліпшення стану 

здоров’я різних категорій населення міста 

Авдіївка; 

- створення   умов   для     задоволення     

потреб     кожного    мешканця    міста  у 

зміцненні здоров`я, фізичного та духовного 

розвитку; 

- розвиток  дитячого,  дитячо-юнацького 

спорту, спорту вищих досягнень, спорту 

інвалідів та ветеранів, підготовка 

спортивного резерву; 

Розвиток мережі установ та 

організацій громадського 

обслуговування, в тому числі закладів 

охорони здоров'я. 

Формування зелених насадження 

загального користування, створення  

зон туристично-рекреаційного 

призначення. 

 

Рішення 

містобудівної 

документації 

відповідають цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині визначення 

необхідної кількості 

та місць 

розташування 

відповідних закладів 

та установ медичного 

обслуговування та 
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реформи системи охорони здоров'я 

в фізичного виховання та спорту: 

- Забезпечити розвиток фізичної 

культури і спорту, популяризацію 

здорового способу життя та підтримку 

провідних спортсменів області, 

створити доступну спортивну 

інфраструктуру, розвинути мережу 

спортивних шкіл та організацій, 

зокрема шляхом підтримки центрів 

фізичного здоров’я «Спорт для всіх»; 

Регіональна програма 

«Репродуктивне та статеве здоров’я 

населення Донецької області на період 

з 2018 до 2022 року» (розпорядження 

голови ОДА 02.03.2018 № 293/5-18 ): 

- Створення умов безпечного 

материнства; Формування 

репродуктивного здоров’я у дітей та 

молоді; Удосконалення системи 

планування сім’ї; Збереження 

репродуктивного та статевого здоров’я 

населення. 

- збільшення кількості населення, що 

займається всіма видами фізкультурно- 

оздоровчої роботи, до 28 %; 

- збільшення кількості спортивної клубної 

мережі; 

- залучення широких верств населення до 

масового спорту, популяризація здорового 

способу життя та фізичної реабілітації. 

 

 

 

охорони здоров'я 

населення для 

реалізації визначених 

завдань з урахуванням 

врахування кількісних 

показників при 

здійсненні 

економічних 

розрахунків. 

 

Соціально-економічні аспекти    

Стратегія розвитку Донецької 

області на період до 2020 року, 

оперативні цілі та завдання, в тому 

числі: 

- Забезпечувати ефективне 

функціонування житлово-

комунального господарства та 

безперебійне енерго-, газо- та 

водопостачання об’єктів соціальної 

сфери, освіти, охорони здоров’я;  

- Створення сприятливого бізнес 

середовища; Заохочення структурних 

змін в економіці; Створення системи 

Програма економічного і соціального  

розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки : 

- забезпечення матеріальної підтримки 

малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, дітей-

інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, пенсіонерів, 

ветеранів війни та праці, осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, проведення  

моніторингу своєчасності і повноти виплати 

заробітної плати та виконання графіку 

погашення заборгованості; 

– забезпечення сприятливих умов для 

Розвиток сельбищної зони 

відповідно до прогнозної чисельності 

населення із забезпеченням об’єктами 

соціального призначення та 

громадського обслуговування 

населення. 

Формування ландшафтно-

рекреаційних зон з розміщенням 

закладів фізкультури та спорту. 

Розвиток територій виробничих, 

комунально-складських підприємств, 

комунальних та сільськогосподарських  

територій та підприємств транспорту в 

Рішення 

містобудівної 

документації 

відповідають цілям та 

завданням 

встановленим на 

місцевому та 

регіональному рівні в 

частині резервування 

ділянок відповідного 

функціонального 

призначення для 

реалізації визначених 

https://doz.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/1498-293-rozp.pdf
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прозорого управління; Сприяння 

процесам децентралізації; Підвищення 

спроможності шляхом надання якісних 

публічних послуг;  

- Організація та надання місцевими 

органами виконавчої влади якісних 

соціальних послуг відповідно до 

визначених потреб громад 

(децентралізація); Перехід від надання 

соціальних послуг на базі інституцій/ 

закладів до їх надання у громаді, за 

місцем проживання,у сім’ї (деінститу- 

ціалізація); Розвиток конкурентного 

ринку надавачів соціальних послуг 

різних форм власності та 

господарювання, а також розширення 

переліку соціальних послуг 

(диверсифікація); Розроблення та 

втілення заходів соціальної підтримки 

ВПО та населення, яке постраждало 

внаслідок конфлікту;  

- Реалізація принципів верховенства 

права, збільшення можливостей до 

доступу до правосуддя та захисту прав 

людини; 

- Зміцнення регіональних та 

місцевих медіа різних форм власності 

для забезпечення доступу громадян до 

різнобічних та неупереджених джерел 

інформації; 

- Створення сучасної системи 

оповіщення, моніторингу та реагування 

на надзвичайні ситуації; 

 

всебічного розвитку вказаних соціальних 

категорій в місті, повнішої реалізації ними 

своїх функцій і потенціалу, підвищення 

їхнього соціального статусу, спрямованість на 

поліпшення  добробуту молоді, утвердження в 

молодіжному середовищі впевненості у 

конструктивності соціальних перетворень, 

сприяння усвідомленню молоді свого місця в 

розбудові незалежної демократичної держави; 

- покращення соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, 

розроблено проект Програми щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, 

психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників 

антитерористичної операції (ООС); 

-  забезпечення якісної та доступної 

медичної допомоги населенню та поліпшення 

стану здоров’я різних категорій населення 

міста Авдіївка; 

- виробництво коксохімічної продукції в 

обсягах необхідних для металургійних 

підприємств;  

- відновлення  основних фондів; 

- дерегуляція господарської діяльності та 

реалізація державної, регуляторної політики; 

- спрощення умов для ведення бізнесу; 

- розширення можливостей доступу 

суб'єктів малого та середнього підприємництва 

до фінансових ресурсів,  в т. ч. коштів 

міжнародних організацій, грантових установ та 

фондів; 

- підтримка підприємницької ініціативи 

громадян та підвищення рівня соціальної 

активності малого та середнього 

підприємництва. 

 

т.ч. для забезпечення умов розвитку 

соціальної активності малого та 

середнього підприємництва . 

 

завдань. 

 



8 

 

Додаток 2 (до розділу 5). Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля, їх актуальність (узгодженість з цілями) та 

можливість інтеграції в проекті генерального плану. 

Цілі та завдання. Актуальність 

для генплану 

Примітки 

Охорона атмосферного повітря   

- технічне переоснащення виробничого комплексу через впровадження 

інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, 

маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів; 

- впровадження новітніх технологій, технічного переоснащення та/або 

реконструкції застарілого обладнання, ремонту пилогазоочисного обладнання та 

підвищення ефективності очистки з урахуванням відповідних проектних показників 

для підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного повітря; 

- Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства 

та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної; 

- Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт та 

термомодернізація адміністративної будівлі, розташованою за адресою: м. Авдіївка, 

вул. Молодіжна, 5»; 

- Розробка проекту подавлення азотом викидів хімічного обладнання або 

установка дихальних клапанів  (цех Уловлювання №2);  

- Розробка проекту азотоподавлення викидів (цех сіркоочищення №2, бензольне 

відділення.) ; 

+ Часткове узгодження з цілями 

містобудівної документації, в частині: 

визначення виробничих підприємств, що 

потребують регулювання виробничої 

діяльності або впровадження заходів з охорони 

атмосферного повітря з метою забезпечення 

санітарно-гігієнічних умов на території 

сельбищної зони; 

 визначення теплових потоків по видах 

споживання відповідно потреб на кінець 

реалізації розрахункового етапу, визначення 

необхідної кількості головних споруд 

теплопостачання та їх потужності, визначення 

потреби будівництва нових або реконструкції 

існуючих головних споруд; 

визначення головних та альтернативних  

напрямків теплопостачання всіх видів 

споживачів. 

- Забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, 

підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та відомчого 

підпорядкування, шляхом поліпшення стану автотранспортного сполучення. 

 

+ Має відношення в частині визначення 

перспективних маршрутів руху громадського 

транспорту з урахуванням перспективних 

ділянок житлово-громадської та виробничо-

комунальної забудови та перспективної 

чисельності населення.  

Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах; 

 

+ Має відношення в частині розвитку 

транспортної інфраструктури міста (створення 

раціональної вуличної магістральної мережі 

міста, транспортних розв’язок). 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, 

фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення 

бібліотек, відеотек, фонотек тощо; 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 
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містобудівної документації. 

- заходи з озеленення міста і сіл, в тому числі, проведення інвентаризації зелених 

насаджень; 

 

+ Має відношення в частині формування 

раціональної планувальної структури з 

відповідним функціональним зонуванням 

території, та визначення ділянок розміщення 

зелених насаджень загального користування, 

спеціального призначення. 

Водні ресурси (в тому числі водопостачання та водовідведення)   

- будівництво водоводу від Красноармійської ФС до м. Авдіївка Д-800мм, 

довжина 30 км для покращення водопостачання м. Авдіївка; 

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору Д-400мм (винос з території 

ПАТ «АЗМК» м.Авдіївка); 

+ Має відношення в частині визначення а 

перспективних об’ємів водопостачання на 

проектний етап реалізації генплану та 

визначення основних заходів щодо 

удосконалення та розвитку системи 

централізованого водопостачання (в т.ч. 

альтернативних джерел водопостачання) та 

водовідведення міста. 

- проведення реконструкції, модернізації, нове будівництво об’єктів для 

забезпечення цілодобового водопостачання в містах та районах області; 

 - Розробка схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення міста; 

- застосування енергоефективних технологій з метою зменшення втрат води та 

споживання електроенергії; 

+ Частково має відношення в частині 

визначення основних заходів щодо 

удосконалення та розвитку систем 

водопостачання та каналізації  міста. 

- Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво очисних споруд у 

зв’язку з прийманням зливових вод»; 

- Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво зливової 

каналізації по вул. Гагаріна в місті Авдіївка» 

+ має відношення в частині визначення 

перспективної мережі та основних споруд 

системи зливової каналізації міста. 

- Забезпечення пожежно- та аварійно-рятувального підрозділу міста необхідною 

спецтехнікою та обладнанням, своєчасного його переоснащення 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 

Земельні ресурси   

- Встановлення прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, 

водосховищ та інших водоймищ; 
+ Має відношення в частині надання 

пропозиції з встановлення меж прибережних 

захисних смуг водойм. 

- Здійснення будівництва і реконструкції протиерозійних, гідротехнічних 

споруд, проведення заходів з захисту від підтоплення територій; 
+ Має відношення в частині визначення 

комплексу відповідних заходів із захисту 

території та відновлення і підтримання 
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сприятливого гідрологічного режиму водойм. 

- Здійснення рекультивації порушених земель та використання родючого шару 

ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель; 

 

+ Має відношення в частині визначення 

перспективного функціонального 

використання порушених ділянок. 

- Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. -  

- Впровадження заходів з територіального планування, зокрема розроблення 

проекту детального плану території; 

+ Має відношення в частині визначення 

перспективного функціонального 

використання території населеного пункту. 

Відходи   

- зменшення обсягу утворення ТПВ шляхом впровадження нових сучасних 

високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, 

сортування і утилізації; 

Ведення обліку утворення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх 

паспортизації; 

+ Має відношення в частині визначення 

принципових напрямків поводження з 

відходами, визначення місць розміщення 

головних об’єктів з сортування та комплексної 

переробки ТПВ. 

- забезпечення організації контролю за діючими полігонами ТПВ для 

запобігання шкідливого впливу на довкілля та здоров’я людей; 

- виховання екологічної культури населення та навчання безпечного поводження 

з відходами;  

- Розробка схеми санітарного очищення міста Авдіївка; 

- Придбання машини для збору та транспортування побутових відходів, а саме 

сміттєвоз із заднім завантаженням ; 

- Придбання обладнання для  збору твердих побутових відходів, а саме 

контейнерів. 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

експлуатації та утримання території та об’єктів 

комунального господарства, адміністративно-

організаційного управління, або вирішення 

фінансово-організаційних питань і не 

відносяться до цілей та завдань містобудівної 

документації. 

 

Збереження біорізноманіття   

- Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-

заповідного фонду для збереження та відтворення місць існування та 

розповсюдження рідкісних та типових видів рослин і тварин, інших природних 

об’єктів та утворень; 

- Розроблення та впровадження регіональної програми та схеми розвитку 

екологічної мережі для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 

 

+ Частково має відношення в частині 

врахування існуючих та перспективних до 

заповідання територій природно-заповідного 

фонду, та в частині визначення відповідного  

функціонального використання існуючих 

ділянок вкритих лісовою рослинністю. 

- Для підвищення фахового рівня працівників установ ПЗФ, органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади  заплановано здійснення робіт з екологічної 

освіти, підвищення кваліфікації та обміну досвідом працівників установ природно-

заповідного фонду та інших зацікавлених сторін; 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

адміністративно-організаційного управління і 

не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 

- збільшення площі зелених насаджень на території Донецької області, 

підтримання їх належного стану та проведення інвентаризації; 
+ Має відношення в частині визначення 

ділянок відповідного функціонального 
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використання та забезпечення території міста 

необхідною площею зелених насаджень, 

загального і обмеженого користування та 

спеціального призначення згідно будівельних 

норм. 

- Утримання зелених насаджень загального користування - Цілі відносяться до сфери завдань з 

експлуатації об’єктів зеленого будівництва, 

мають, мають наглядовий характер і не 

відносяться до цілей та завдань містобудівної 

документації. 

Здоров’я населення   

- Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров’я; + Частково має відношення в частині 

визначення достатності наявних закладів 

охорони здоров'я в межах населеного пункту, з 

урахуванням перспективної чисельності 

населення. 

- Забезпечити профілактику та лікування найбільш поширених небезпечних для 

здоров'я і життя людини захворювань; 

- Забезпечити впровадження реформи системи охорони здоров'я; 

- Створення умов безпечного материнства; Формування репродуктивного 

здоров’я у дітей та молоді; Удосконалення системи планування сім’ї; Збереження 

репродуктивного та статевого здоров’я населення; 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 

 

- утримання, розвиток та модернізація спортивної інфраструктури району, в т.ч. 

облаштування спортивних майданчиків для  гри в футбол із штучним покриттям 

або універсальних спортивних майданчиків для гри в волейбол, баскетбол, футбол, 

теніс з поліуретановим покриттям для загальноосвітніх шкіл району;   

- організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів для різних верств населення району; 

- Відкриття та утримання міських центрів фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх»; 

+ Частково має відношення в частині 

визначення ділянок відповідного 

функціонального призначення для розміщення 

об’єктів, що забезпечують реалізацію 

визначених завдань (ділянки розміщення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

споруд). 

- Удосконалення кадрової політики в сфері охорони здоров'я ; 

- Поліпшення медичної допомоги населенню; 

- Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб 

населення у первинній медичній допомозі;  

- Охорона материнства та дитинства; 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

експлуатації будівель і споруд, 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 
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Соціально-економічні аспекти   

- сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, самозайнятості 

населення, створенню робочих місць;  

- розвиток туристичного потенціалу;  

 

 

+ Має відношення в частині визначення 

ділянок відповідного функціонального 

використання; визначення можливості/ 

необхідності зміни функціонального 

використання певних ділянок; резервування 

ділянок промислово-комунального, 

громадського,  рекреаційного призначення, що 

передбачає розміщення підприємств і об’єктів 

та створення додаткових робочих місць; а  

також в частині визначення та розміщення 

необхідної кількості установ та організацій 

громадського обслуговування. 

- Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт їдальні та 

харчоблока будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Технічне обстеження та розробка проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція головного корпусу Авдіївської центральної міської лікарні та 

поліклініки і благоустрій прилеглої території за адресою: вул. Комунальна, 16 в 

м.Авдіївка»;  

- підвищення доступності та якості надання адміністративних послуг;  

 - забезпечення надання населенню якісних послуг відповідно до потреб;  

- підтримка громадян, вимушено переміщених з територій проведення 

антитерористичної операції;  

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

експлуатації будівель і споруд, 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 

 

Цілі та завдання в сфері: людський розвиток, надання якісних соціальних послуг 

та вирішення питань ВПО, що визначають переважно заходи пов’язані з 

адміністративним регулюванням, фінансовою допомогою, проведення різних 

заходів,  підвищення соціальної захищеності громадян.  

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 

 

- Сприяння залученню фінансово-кредитних ресурсів у сфері малого та 

середнього підприємництва; 

- Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких 

навичок; 

- Підвищення ролі малого та середнього бізнесу міста; 

- Цілі відносяться до сфери завдань з 

адміністративно-організаційного управління, 

або вирішення фінансово-організаційних 

питань і не відносяться до цілей та завдань 

містобудівної документації. 

 

 



Додаток 3 (до розділу 6). Таблиця 6.2. Характеристика впливу основних рішень 

генерального плану за ділянками містобудівного розвитку на складові довкілля. 

 

У додатку надані додаткові пояснення до Таблиці 6.1 у Розділу 6. з описом 

потенційних впливів та наслідків від реалізації рішень містобудівної документації, що 

викладені у формі низки таблиць, відповідно основних рішень генерального плану. 

 

Таблиця 6.2. Характеристика впливу основних рішень генерального плану за 

ділянками містобудівного розвитку на складові довкілля. 

 
1) організація кварталу багатоквартирної забудови біля мрн «Хімік» - ділянка «Південно-

Західна», на землях сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, виконання заходів інженерної підготовки території.   

Озеленення присадибних ділянок, відновлення природного 

рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Озеленення та ландшафтний благоустрій прибудинкових 

територій, створення рослинного покриву, збагачення видового 

складу. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 розширення житлового середовища, забезпечення соціальних 

гарантій, покращення умов проживання населення,  

 

2) організація кварталу багатоквартирної забудови на перетині вулиць Грушевського та 

Маяковського, на землях комунальної власності; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, виконання заходів інженерної підготовки території.   

Озеленення присадибних ділянок, відновлення природного 

рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Озеленення та ландшафтний благоустрій прибудинкових 

територій, створення рослинного покриву, збагачення видового 

складу. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення, 

забезпечення соціальних гарантій 

 

3) організація кварталів садибної забудови в східній частині міста, на землях 

сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0,-1 Ризик забруднення ґрунтових вод при спорудженні та 

експлуатації водопроникних вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, виконання заходів інженерної підготовки та 

захисту території.    

озеленення присадибних ділянок, відновлення природного 
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рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 збагачення видового складу зелених насаджень за рахунок 

ландшафтного благоустрою  присадибних ділянок,  збільшення 

площ озеленення міста. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення, 

забезпечення соціальних гарантій 

 

4) організація кварталів садибної забудови в східній частині міста, виділених за цільовим 

призначенням для розміщення присадибних ділянок; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0,-1 Ризик забруднення ґрунтових вод при спорудженні та 

експлуатації водопроникних вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, виконання заходів інженерної підготовки та 

захисту території.    

озеленення присадибних ділянок, відновлення природного 

рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 збагачення видового складу зелених насаджень за рахунок 

ландшафтного благоустрою  присадибних ділянок,  збільшення 

площ озеленення міста. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 Покращення якості середовища та умов проживання населення, 

забезпечення соціальних гарантій 

 

5) резервування дачних ділянок в східній частині міста для зміни функціонального 

використання з розміщенням садибної житлової забудови 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0,-1 Ризик забруднення ґрунтових вод при спорудженні та 

експлуатації водопроникних вигрібних ям 

Ґрунт -1,+1  Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій, виконання заходів інженерної підготовки та 

захисту території.    

озеленення присадибних ділянок, відновлення природного 

рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 збагачення видового складу зелених насаджень за рахунок 

ландшафтного благоустрою  присадибних ділянок,  збільшення 

площ озеленення міста. 

Соціально-

економічне 

середовище 

+1 покращення умов проживання населення, забезпечення 

соціальних гарантій 

 

6) виділення ділянок громадської забудови біля мрн «Хімік», на землях 

сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт -1; +1 Порушення природного стану грунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій, виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

озеленення та ландшафтний благоустрій, відновлення 
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природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Створення зелених насаджень обмеженого користування, 

збагачення видового складу флори,  

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Забезпечення закладами соціального захисту населення. 

Створення нових робочих місць. 

 

7) виділення ділянок громадської забудови в мрн «Хімік», на землях комунальної власності; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт -1; +1 Порушення природного стану грунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій, виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

озеленення та ландшафтний благоустрій, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Створення зелених насаджень обмеженого користування, 

збагачення видового складу флори,  

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Забезпечення закладами соціального захисту населення. 

Створення нових робочих місць. 

 

8) виділення ділянок громадської забудови в східній частині міста, на землях 

сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт -1; +1 Порушення природного стану грунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій, виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

озеленення та ландшафтний благоустрій, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Створення зелених насаджень обмеженого користування, 

збагачення видового складу флори,  

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Забезпечення закладами соціального захисту населення. 

Створення нових робочих місць. 

 

9) виділення ділянок громадської забудови в східній частині міста, в межах міста; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт -1; +1 Порушення природного стану грунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій, виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

озеленення та ландшафтний благоустрій, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  +1 Створення зелених насаджень обмеженого користування, 

збагачення видового складу флори,  

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Забезпечення закладами соціального захисту населення. 

Створення нових робочих місць. 
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10) виділення ділянки громадської забудови на південно-східній околиці міста, на землях 

сільськогосподарського призначення, виділених за цільовим призначенням для надання послуг у 

сільському господарстві, в районі пров. Ясинуватський; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт -1; +1 Порушення природного стану грунтів під час будівництва 

капітальних споруд та комунікацій, виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

Рекультивація порушений ділянок, відновлення природного 

рослинного покриву, озеленення та ландшафтний благоустрій  

біорізноманіття  +1 Створення зелених насаджень обмеженого користування, 

збагачення видового складу флори,  

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Забезпечення закладами соціального захисту населення. 

Створення нових робочих місць. 

 

11) створення туристичної спортивно-рекреаційної зони біля ставків, в балці Поштовий лог; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода +1 Проведення інженерних заходів із розчистки водойм та 

ліквідації заболочення, упорядкування та благоустрій 

прибережних ділянок. 

Грунт -1,+1 Порушення природного стану грунтів під час виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

відновлення природного рослинного покриву, ліквідація 

заболоченості, 

біорізноманіття +2 Ландшафтне озеленення та благоустрій території,збагачення 

видового складу зелених насаджень 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення об’єктів відпочинку та дозвілля, підвищення 

соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних 

зв’язків громадян. 

 

12) створення рекреаційно-туристичної зони на західному березі водойми Авдіївського 

кар’єру; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Ризики не очікуються 

Вода +1 Проведення інженерних заходів із розчистки водойм та 

ліквідації заболочення, упорядкування та благоустрій 

прибережних ділянок. 

Грунт -1,+1 Порушення природного стану грунтів під час виконання заходів 

інженерної підготовки та захисту території.  

відновлення природного рослинного покриву, ліквідація 

заболоченості, 

біорізноманіття +2 Ландшафтне озеленення та благоустрій території,збагачення 

видового складу зелених насаджень 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення об’єктів відпочинку та дозвілля, підвищення 

соціально-психологічного комфорту середовища, розвиток 

соціальних зв’язків громади. 

 

13) створення зелених насаджень загального користування (1. ландшафтний парк «Східний»; 

2. парк «Західний»), відповідно в східній частині міста в долині р.Кам’янка; на території за 

існуючими межами міста, ділянка «Південно-західна»; 
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Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря +1 Збільшення площ озеленення міста, покращення стану 

атмосферного повітря  

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт +1 Ренатуралізація природного ґрунтово-рослинного покриву на 

ділянках сільськогосподарського призначення,  

біорізноманіття +2 Ландшафтний благоустрій, збагачення видового складу зелених 

насаджень, збільшення площ озеленення. 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення об’єктів відпочинку та спортивних майданчиків, 

покращення умов для здорового способу життя,  підвищення 

соціально-психологічного комфорту середовища, соціальних 

зв’язків громадян. 

 

14) виділення територій виробничо-комунального використання в північній промисловій зоні, 

на землях комунальної власності;  

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -1 Можливе збільшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря через розміщення стаціонарних джерел 

викидів в залежності від технології виробництва та вибору 

джерел теплопостачання 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт -1,+1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.  

Озеленення та благоустрій території, відновлення природного 

рослинного покриву. 

біорізноманіття  0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, збільшення надходжень до 

бюджету населеного пункту. 

 

15) організація територій виробничо-комунального використання в східній частині міста, на 

землях сільськогосподарського призначення, за існуючими межами міста; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря -1 Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення атмосферного повітря 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Ґрунт -1, +1 Порушення ґрунтів  під час будівництва капітальних споруд та 

комунікацій.  

Озеленення та ландшафтний благоустрій території, відновлення 

природного рослинного покриву. 

біорізноманіття  0, +1 Ризики не очікуються,  

створення зелених насаджень спеціального призначення 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +2 Створення нових робочих місць, економічний розвиток міста. 

 

16) реконструкція існуючих та будівництво нових магістральних вулиць загальноміського та 

районного значення; 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0; +1 Розподілення транспортних потоків по території населеного 

пункту, ймовірне зменшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря на існуючих магістральних вулицях 
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загальноміського значення. 

Вода 0 Ризики не очікуються 

Грунт 0 Ризики не очікуються 

біорізноманіття 0 Ризики не очікуються 

Соціально-

економічне 

середовище 

 +1 Покращення транспортної доступності в межах міста, 

підвищення комфортності  умов проживання населення 

 

17) розвиток системи дощової каналізації з будівництвом локальних очисних споруд у місцях 

випуску. 

Складова 

довкілля 

Оцінка 

впливу 

Характеристика впливу 

Повітря 0 Вплив відсутній 

Вода +2 Ліквідація джерел забруднення водного басейну. 

Ґрунт  -1,+1 Порушення природного стану ґрунтів  під час будівництва 

мереж та споруд системи зливової каналізації.  

Зменшення забруднення ґрунтів  поверхневим стоком, що 

формується на території сельбищної зони, ділянках вуличної 

мережі, зменшення джерел забруднення ґрунтового середовища 

біорізноманіття +1 Підвищення природної здатності водойм до самоочищення 

Соціально-

економічне 

середовище 

+2 Покращення санітарно-гігієнічних умов території; підвищення 

якості поверхневих водойм  

 



Додаток 4 (до розділу 8). Обґрунтування вибору виправданих альтернатив окремих рішень генерального плану, що розглядалися. 
 

Зміст проектного рішення Територіальна 

прив’язка  

Переваги  Недоліки  Висновки  

Ліквідація трамвайної ліній 

руху, що не функціонує 

через зменшення 

пасажиропотоків та 

можливість обслуговування 

пасажирів лише 

периферійної частини 

сельбищної зони міста 

 

Західна околиця міста - відсутність необхідності 

фінансових витрат на відновлення 

інфраструктури, що не функціонує; 

- відсутність потреби дотаційних 

відшкодувань з бюджету на 

утримання лінії руху громадського 

транспорту, рентабельність якої 

залежить від кількості 

пасажиропотоків та чисельності 

населення, що має прогноз до 

зменшення 

- невідповідність цілям та 

завданням з охорони 

атмосферного повітря, 

визначеним на регіональному 

рівні щодо розвитку 

електротранспорту. 

Пропозиції покладено в 

основу проектних рішень 

документу державного 

планування 

скорочення нормативних 

параметрів СЗЗ від 

ділянок ПРАТ «АКХЗ» та 

ТОВ «Альтер-груп» за 

рахунок впровадження 

удосконалених технологій 

уловлення та очистки 

забруднюючих речовин 

Північна околиця 

міста, дачні ділянки на 

схід від залізниці 

- зменшення викидів забруднюючих 

речовин у повітря та забезпечення 

стану атмосферного повітря на 

існуючих ділянках рекреаційного 

призначення згідно державних 

санітарних норм та правил; 

- зменшення ареалів та рівнів на 

стан грунтів та рослинності на 

ділянках в тому числі поза межами 

міста від викидів забруднюючих 

речовин у повітря; 

- відсутність соціального 

напруження та невдоволень 

громадян через перспективу втрати 

або зміни приватної ділянки для 

відпочинку; 

- можливий відносно 

тривалий період часу для 

знаходження фінансових та 

науково-технологічних 

ресурсів для реалізації заходу; 

Пропозиції покладено в 

основу проектних рішень 

документу державного 

планування 

 



Посилання 
 

1) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Стратегія 

затверджена постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014р.  №385.  

2) Стратегія державної екологічної політики України на період до 2030 року.  Основні 

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

затверджені Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. 

2) Національна стратегія управління відходами в Україні на період до 2030 року. 

Схвалена розпорядженням кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. № 820-р. із змінами, 

внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 117-р від 20.02.2019р. 

4) Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року. Стратегія 

затверджена Розпорядженням голови ОДА керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 21.06. 2016р.  №498.  

5) Національна стратегія управління відходами в Україні на період до 2030 року. 

Схвалена розпорядженням кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. № 820-р. із змінами, 

внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 117-р від 20.02.2019р. 

6) Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки. 

Затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 22.09.2016р. № 836. 

7) Регіональна програма поводження з промисловими відходами у Донецькій області 

на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 28.12.2018р. № 1580/5-18. 

8) Програма «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року». 

Затверджена розпорядженням голови Донецької ОДА від 28.12.2018р. № 1571/5-18. 

9) Програма  економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки. Затверджена розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.02.2019р. 

№ 79/5-19.  

10) План дій з охорони навколишнього природного середовища Донецької області на 

2013-2020 роки. Затверджений рішенням Донецької ОДА від 30.05.2013р. № 6/21-509. 

11) Регіональна програма «Вода Донеччини на 2017-2020 роки». Затверджена 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 18.10.2017р. №1325/5-17. 

12) Регіональна програма формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій 

області на період 2019-2022 роки.  Затверджена розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 19.03.2019р. №300/5-19. 

13) Програма економічного  і соціального  розвитку м. Авдіївка на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки. Затверджена розпорядженням Військово-цивільної 

адміністрації м. Авдіївка Донецької області від 10.01.2019 № 22, зі змінами. 

14) Програма охорони навколишнього природного середовища м. Авдіївка на 2019 

рік. Затверджена розпорядженням Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької 

області від 23.01.2019 № 89. 

15) Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки по м. 

Авдіївка. Затверджена розпорядженням Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка 

Донецької області від 21.12.2018 № 1199. 

16) «Корректировка отдельных позиций генерального плана г. Авдеевка», (ЗАО ТПИ 

«Донбассгражданпрокт», г. Донецк, 2003г.). 
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