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ВСТУП 

Розроблення детального плану території у межах вулиць:  Люстдорфська 

дорога, Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі, 

передбачено рішенням Одеської міської ради від 22.07.2020 № 6226-VII «Про 

розробку Детального плану території у межах вулиць Люстдорфська дорога, Ле-

вітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі» (розроб-

ник – Комунальне підприємство «Одеське міське проектно - виробниче бюро ар-

хітектури та містобудування» Одеської міської ради). 

Після затвердження ДПТ – основний документ, відповідно до якого повинні 

надаватися містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок для по-

дальшої розробки проектної документації на будівництво конкретних об’єктів з 

урахуванням вимог, обмежень, які сформульовані у рішеннях місцевих органів 

влади, листах підприємств, компаній, що поставляють паливно-енергетичні ре-

сурси, послуги зв’язку і таке інше. 

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнаро-

дній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого 

(сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та еколо-

гічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю 

розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах 

планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, 

регіонів і населених пунктів.  

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 

зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або 

пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.  

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) - це новий інструмент реалізації еко-

логічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти нега-

тивним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та 

виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.  
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Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння 

інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм з метою забезпе-

чення збалансованого (сталого) розвитку. В Україні створені передумови для ім-

плементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та на-

ціональної практики застосування екологічної оцінки. 

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 

(ст. 2), містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в по-

рядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". 

Цей розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у складі проекту 

містобудівної документації одночасно є Звітом про стратегічну екологічну оці-

нку (далі – СЕО), який повинен відповідати  вимогам Закону (стаття 11). 

 

 

1. МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ. 

 

1.1. Правові засади проведення СЕО. 

Проведення процедури стратегічної екологічної оцінки здійснюється на пі-

дставі наступних нормативно-правових актів: 

- Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

- Закону України «Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну 

оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскор-

донному контексті»; 

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

- Протоколу «Про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 21.05.2003 

у м. Києві; 
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- наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 

№296 «Про затвердження Методичних рекомендацій до здійснення стратегічної 

екологічної оцінки». 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол 

про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 

Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколи-

шнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Ук-

раїною та ЄС.  

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про ос-

новні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» 

(ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО 

згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструмен-

тах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності 

Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної 

політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є 

показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм роз-

витку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків». У 2012 році На-

казом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 

17.12.2012 № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодав-

ства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксима-

ції)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-пра-

вову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку 

впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».  

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» набрав чинності 12 жо-

втня 2018 року.  
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Метою Закону є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 

довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегру-

вання екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів дер-

жавного планування.  

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у випадках передбачених Зако-

ном України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою сприяння сталому ро-

звитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності насе-

лення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроб-

лення та затвердження документів державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності 

та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, зба-

лансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довго-

строкового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті доку-

мента, міжнародного екологічного співробітництва. 

 

1.2. Методологія проведення СЕО. 

Методологія ґрунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної еко-

логічної оцінки стратегій регіонального розвитку. У 2013–2014 рр. СЕО за цією 

методологію проводилася для Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 

період до 2020 року та Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 

року за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги «Розбудова спромо-

жності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст Ук-

раїни» (Проект РЕОП) і «Місцевий економічний розвиток міст України» (Проект 

МЕРМ), що впроваджувалися відповідно Конференційною радою Канади та Фе-

дерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади.  

Методологія проведення СЕО складається з шести етапів:  

1. Етап – визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 

2. Етап – складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 
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3. Етап – проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, 

передбаченому статтями 12 та 13 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку»; 

4. Етап - врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів 

громадського обговорення та консультацій; 

5. Етап - інформування про затвердження документа державного плану-

вання; 

6. Етап - моніторинг наслідків виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

 

 

2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛА-

НУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВ-

НОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

 Інструментом державного регулювання планування територій є міс-

тобудівна документація. 

 Планування і забудова територій - діяльність, яка передбачає: прогно-

зування розвитку територій; забезпечення раціонального розселення і визна-

чення напрямів сталого розвитку територій; обґрунтування розподілу земель за 

цільовим призначенням; взаємоузгодження державних, громадських та приват-

них інтересів під час планування і забудови територій; визначення і раціональне 

взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рек-

реаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і 

об’єктів; встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено прова-

дження містобудівної діяльності; збереження, створення та відновлення рекреа-

ційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, 

парків, скверів, окремих зелених насаджень; створення та розвиток інженерно-

транспортної інфраструктури тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n138


                                                                     10 

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроб-

лення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування 

територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. 

ДПТ за межами населених пунктів уточнює положення схем планування та 

визначає планувальну організацію і розвиток частини території. 

ДПТ - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та 

розвиток території. 

ДПТ встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і 

спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням держа-

вних, громадських та приватних інтересів (визначає: принципи планувально-

просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох 

земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, держав-

ними стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження (у разі відсут-

ності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень 

згідно із планом зонування території; систему інженерних мереж; порядок орга-

нізації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та 

озеленення, потребу у формуванні екомережі тощо). 

Після затвердження ДПТ – основний документ, відповідно до якого повинні 

надаватися містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок для по-

дальшої розробки проектної документації на будівництво конкретних об’єктів з 

урахуванням вимог, обмежень, які сформульовані у рішеннях місцевих органів 

влади, листах підприємств, компаній, що поставляють паливно-енергетичні ре-

сурси, послуги зв’язку і таке інше. 

Наданий детальний план території у межах вулиць:  Люстдорфська дорога, 

Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі розроб-

ляється відповідно до: «Схеми планування території Одеської області», розроб-

леної ДП «Український Державний науково-дослідний інститут проектування 

міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» м. Київ, 2012 та затвердженої рішенням 
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Одеської обласної ради від 24.04.2013 №775-VІ, генерального плану м. Одеси 

затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 № 6489-VI, Про-

грами соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області, затве-

рдженої рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2018 №837-VII. 

Мета детального плану території: уточнення території  будівництва та 

експлуатації об’єктів житлово-громадського призначення; деталізація та 

уточнення в більш великому масштабі планувальної схеми території в частині 

визначення функціонального призначення територій, будівель і споруд на 

розрахунковий строк; визначення планувальної організації, просторової 

композиції та параметрів забудови; охорони навколишнього середовища; 

розміщення нового будівництва; організації транспортного і пішохідного руху; 

узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні 

територій (погодження розміщення об’єкту планування з місцевими органами 

самоврядування, охорони навколишнього середовища, власником доріг та інш.); 

визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;  

створення сприятливих умов для залучення  інвестицій у виробничу сферу; 

створення інженерної інфраструктури та інженерного забезпечення; благоустрій 

території. 

Позитивним фактором є вигідне розташування проектованої території щодо 

існуючих транспортних, інженерних мереж. 

В детальному плані території проведено: 

– обґрунтування стратегії планування і забудови земельної ділянки, 

загальною площею 11,88 га, у межах вулиць:  Люстдорфська дорога, Левітана, 2-

а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі; 

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів 

використання територій; 

– планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням 

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 



                                                                     12 

протипожежного та іншого законодавства, урахуванням державних, громадських 

і приватних інтересів; 

– визначення принципів і напрямів планувальної організації та 

функціонального призначення території; 

– розробка пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування 

населення, вуличної та дорожньої мережі, інженерного обладнання території; 

– встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено 

провадження містобудівної діяльності; 

– оцінка потреби в підприємствах і закладах обслуговування населення, 

місце їх розташування; 

– розробка заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища; 

– визначення санітарно-захисних зон, сприятливих умов шляхом 

комплексного благоустрою та озеленення території. 

Результат реалізації проекту – розміщення кварталів з житловою 

багатоквартирною забудовою та громадською забудовою. 

У ДТП сформульовані принципи планувальної організації забудови і її 

просторової композиції. 

По складу і змісту проект відповідає нормативам ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад 

і зміст детального плану території»; ДБН Б. 2.2-12-2018 «Планування і забудова 

територій»; нормативним документам по інженерному устаткуванню території. 

Звіт стратегічної екологічної оцінки виконується по документу державного 

планування – «Детальний план території у межах вулиць:  Люстдорфська дорога, 

Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі». 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(ст. 2), містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в 
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порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Цей розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у складі проекту 

містобудівної документації одночасно є Звітом про стратегічну екологічну 

оцінку (далі – СЕО), який повинен відповідати  вимогам Закону (стаття 11). 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального 

розвитку України. 

Сучасний екологічний стан навколишнього середовища має бути 

стабілізований, а природоохоронні заходи повинні спрямовуватись на 

підвищення рівня соціально-економічного розвитку Одеської ̈області. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО 

СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

В даному розділі наводиться інформація, взята із щорічної доповіді про стан 

довкілля Одеської області, яка підготовлена працівниками Департаменту еколо-

гії та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Дана допо-

відь є однією з найбільш повних спроб узагальнити та систематизувати спосте-

режну, статистичну та науково-дослідницьку екологічну інформацію про стан 

довкілля Одещини, про заходи з його збереження та охорони, які були здійснені 

обласними організаціями і установами у 2019 році. В основу довідника лягли ма-

теріали, підготовлені за результатами роботи цілого ряду органів державної ви-

конавчої влади – Головного управління статистики у Одеській області, Одеської 

філії ДУ «Держґрунтохорона» ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Гідроме-

тцентру Чорного та Азовського морів, Державна установа «Одеський обласний 

лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України, Одеського облас-
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ного управління водних ресурсів, Державної екологічної інспекції у Одеській об-

ласті, Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства, 

ГУ Держгеокадастру у Одеській області, ГУ Держпродспоживслужби у Одеській 

області, Служби автомобільних доріг у Одеській області, структурних підрозді-

лів Одеської обласної державної адміністрації, а також громадських екологічних 

організацій, наукових закладів тощо. 

Одеса — місто обласного підпорядкування на Чорноморському узбережжі 

України; адміністративний центр Одеської області; культурний, освітньо-науко-

вий, туристичний та торговий осередок країни; найбільший морський торговий 

порт держави; великий автомобільний та залізничний вузол.  

За чисельністю населення Одеса є третім в Україні містом після Києва та 

Харкова (станом на 1 січня 2019 року в Одесі проживало 1 013 292 осіб).  

В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка 

промисловості. Також налічується 37 закладів вищої освіти, шість театрів, вісім 

кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо. 

Одеса розташована на північно-західному узбережжі Чорного моря, на пе-

ретині шляхів з Північної та Центральної Європи на Близький Схід та в Азію, у 

центрі Одеської області, між Біляївським, Овідіопольським та Лиманським райо-

нами. 

Місто розташоване на відстані близько 39 кілометрів від кордону з Молдо-

вою. 

Адміністративно Одеса поділяється на 4 райони: історичний центр та схід 

— Приморський район, південь — Київський район, захід — Малиновський 

район та північ — Суворовський район. 

Територією району проходять основні транспортні магістралі, що з'єднують 

місто з аеропортом, залізничним вокзалом, автовокзалом, які є в'їзними воротами 

західних та південних районів Одеської області; автомагістральні виходи до Ки-

єва, Санкт-Петербурга, Кишинева, Ізмаїла, Білгород-Дністровського. 

3.1. Клімат 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)
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Клімат Одеси є помірно-континентальним з м’якою зимою, відносно затяж-

ною весною, теплим і довгим (часто – дуже спекотним) літом та довгою і теплою 

осінню. 

Головні фактори, що впливають на клімат міста: 

- Місто розташоване на березі Чорного моря. 

- Місто відкрите для всіх вітрів всіх напрямків. 

Зимовий період триває з листопада по березень (в той час як кліматична 

зима триває з січня по середину лютого), із-за близького розташування моря зима 

м'яка, малосніжна. Середня температура найхолоднішого місяця січня -0,5 °C, а 

середньоденна температура повітря за сезон становить 1 °C-3 °C. Нічні заморо-

зки приносять невелику мінусову температуру й ожеледицю на дорогах. Однак 

відкритість міста перед вітрами з півночі та північного сходу іноді приносить 

сильні морози до -20 °C ..- 25 °C. Як правило, удень стоїть малохмарна погода, 

але сонце також характерно для цієї пори року. В середньому буває 25 днів, коли 

навіть вдень температура не підіймається вище нуля. Іноді випадає невеликий 

сніг, який вже через кілька днів тане, залишаючи після себе лише сльоту. За всю 

зиму сніговий покрив лежить 30 днів. 

Весна в Одесі, за винятком березня, тепла. Як правило, вже в середині квітня 

в Одесу приходить по-справжньому весняна погода. Попри стабільну сонячну 

погоду, вечори, як правило, приносять ще холод. Сезон зазвичай похмурий, ту-

манний через вплив моря, періодично йдуть дощі, але вони мають короткочасний 

характер. Квітень відносно теплий, середня температура місяця 9,5 °C. Травень 

кліматично є вже літнім місяцем, середня температура 15.6 °C, заморозки цього 

місяця малоймовірні. 

Найдовший сезон у всьому році, кліматичне літо триває 145 днів, з травня 

по вересень. В даний період включений і такий знаменитий період, як «бабине 

літо», він відрізняється сухим прозорим повітрям і безвітрям. Літо в Одесі досить 

спекотне, найтепліший місяць — липень, середня температура якого становить 
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+23 °C, максимальна +39 °C. В останні роки, однак, найтеплішим місяцем є сер-

пень, коли вдень температура повітря підіймається до +28,6 °C. Рельєф місцево-

сті сприяє проникненню із заходу насичених вологою мас з Атлантичного оке-

ану, з півдня — вологого і теплого повітря з басейну Середземномор'я. 

Перша половина осені в Одесі — тепла і сонячна. Перше істотне похоло-

дання відбувається в жовтні. Вранці та ввечері стає холодно. У листопаді середня 

температура знижується нижче 9 °C. Дощі частішають, кількість туманних днів 

збільшується, вже в листопаді може встановитися короткочасний сніговий пок-

рив. 

Середньорічна температура повітря становить плюс 10,3 ° С.  

Середньомісячна температура січня – мінус 2° - 6° С, липня – плюс 21° -

23° С.  

Абсолютний мінімум – мінус 32 ° - мінус 42° С, абсолютний максимум – 

плюс 39-41° С.  

Річна сума опадів 400 - 500 мм. 

Дані про кліматичні характеристики прийняті для Одеської області, 

м. Одеса, згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

 

Таблиця 3.1 – Середньомісячна температура повітря, 0С 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-1,3 -0,6 2,9 9,2 15,3 19,6 22,0 21,6 17,0 11,3 5,8 1,1 

 

 

Таблиця 3.2 – Середньодобова амплітуда температура повітря, 0С 

 

I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

5,3  5,0 5,3 6,4 6,9 7,5 8,0 8,1 7,8 6,5 5,4 5,1 
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Рисунок 5 - Графік середньомісячної температури повітря. 

 

Середня температура найбільш холодних діб: 

 забезпеченістю 0,92 – мінус 21°С; 

 забезпеченістю 0,98 – мінус 24°С. 

Середня температура найбільш холодної п’ятиденки: 

 забезпеченістю 0,92 – мінус 18°С; 

 забезпеченістю 0,98 – мінус 20°С. 

Середня температура найбільш теплих діб, забезпеченістю 0,95 – плюс 

29°С. 

Середня температура найбільш теплої п’ятиденки, забезпеченістю 0,99 – 

плюс 25°С. 

Період із середньою добовою температурою повітря нижче 8°С – 158 доби, 

при середній температурі плюс 2,0°С. 

Період із середньою добовою температурою повітря нижче 10°С – 178 діб, 

при середній температурі плюс 3,0°С. 

Період із середньою добовою температурою повітря вище 21°С – 65 діб, 

при середній температурі плюс 21,9°С. 
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Таблиця 3.3 – Напрямок, середня швидкість і повторюваність вітру 

по місяцях 

Переважний напрям вітру, його повторюваність % / середня швидкість вітру, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Пн,21 

4,1 

ПнСх,20 

4,1 

Пн,19 

4,0 

Пд,23 

3,5 

Пд,23 

3,2 

Пд,22 

3,0 

ПнЗ,22 

2,9 

Пн,23 

3,0 

ПнЗ,18 

3,2 

Пн,18 

3,6 

З,18 

4,1 

З,20 

4,0 

 

 

Рисунок 6 – Повторюваність напряму вітру, % 

 

 

 

 

Таблиця 3.4 – Середньомісячна і середньорічна відносна вологість 

повітря,% 

Середньомісячна відносна вологість повітря,% Середньорічна 

відносна воло-

гість повітря,% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

82 81 79 75 72 70 67 66 71 76 82 83 74 
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Таблиця 3.5 – Середньодобова амплітуда відносної вологості пові-

тря,% 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

8 10 12 15 17 20 21 22 22 17 11 8 

 

 

Таблиця 3.6 – Середньомісячна і річна кількість опадів, мм 

Середньомісячна кількість опадів, мм Кількість опадів за 

рік, мм I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

37 39 33 30 38 48 44 42 39 28 44 39 461 

 

 

Таблиця 3.7 – Кількість днів з стійким сніговим покривом 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

13 10 5 - - - - - - - - 4 

 

 

Рисунок 7 - Середньомісячна кількість опадів, мм 
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3.2 Місце знаходження та рельєф 

Ділянка розроблення детального плану території розташована в місті Одесі 

в межах вулиць Люстдорфської дороги, Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської 

дороги, Тополина. В межах території розташовані малоцінні одноповерхові не-

житлові споруди, що підлягають знесенню, а також одноповерхова нежитлова 

споруда - об'єкт громадського обслуговування. 

Територія у межах розробки за призначенням (існуючий стан) підрозділя-

ється на наступні види: 

• Територія, призначена під розміщення 3-х секційного 10-поверхового 

житлового будинку; 

• Територія, призначена для розміщення об'єкту загальноміського зна-

чення загальноосвітньої школи на 900 місць; 

• Територія, призначена для розміщення об'єктів комунального-призна-

чення; 

• Територія рекреаційного призначення; 

• Територія, зайнята вулицями та дорогами. 

 У межах розробки ДПТ існують магістральні вулиці загальноміського та 

районного значення –  вул. Люстдорфська дорога, вул. Левітана. Основний рух 

транспорту здійснюється по магістральних вулицях, які забезпечують транспор-

тний зв'язок між різними районами міста та забезпечується маршрутними таксі 

№№  124, 127, 146, 150, 208, 221, трамваєм № 3, 26, 30. По вул. Левітана здійс-

нюється рух маршрутного таксі № 185. По вул. Тополина здійснюється рух мар-

шрутного таксі № 208. Зупинки міського транспорту розміщуються на вулицях з 

відстанню, не перевищуючи 500 м. Проїзна частина вулиць Люстдорфська до-

рога, Левітана, Тополина має тверде асфальтобетонне покриття.  

 

3.3. Стан атмосферного повітря 

За метеорологічними умовами місто Одеса відноситься до територій з 

низьким потенціалом забруднення атмосферного повітря. У структурі викидів 
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близько 20 % випадає на стаціонарні джерела, близько 80% – пересувні 

(автотранспорт). 

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

мають підприємства, які виробляють та розподіляють електроенергію, газ та 

воду (43% від загальних викидів стаціонарними джерелами по області) та 

підприємства переробної промисловості (29% від загальних викидів 

стаціонарними джерелами по області). 

Причинами надмірних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря є: робота підприємств в умовах зношеності основних фондів, 

недосконалості технологічних процесів базових галузей промисловості, 

недостатня забезпеченість останніх очисними спорудами для уловлювання та 

утилізації забруднюючих речовин тощо. 

Залишається гострою проблема забруднення повітря пересувними 

джерелами, і особливо, автомобільним транспортом. Надходження шкідливих 

речовин від автотранспорту домінують над викидами від стаціонарних джерел, і 

становить 81 % від загальної кількості забруднюючих речовин, що надходять в 

атмосферне повітря. 

Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому 

числі по найпоширенішим речовинам (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид 

вуглецю) в цілому по області позитивна. 

 Основна доля перевищень ГДК приходиться на окис вуглецю та 

формальдегіду, пил, діоксид сірки, діоксид азоту. 

Основними стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря є 

виробничі, транспортні і комунально-складські об'єкти, такі як ВАТ "Одеський 

механічний завод" по вул. Прохорівська, 40; ПАТ "Будгідравліка" по вул. Мель-

ніцька, 28а; МПП "Агрек" по вул. Бугаївська, 60; "Одесса-гум" по вул. Дальни-

цька 25/5; підприємство автомотосервісу "Raiden Motosport" по вул. Головківсь-

кої, 36; підприємства автосервісу по вул. Балківська, 161; друкарні ТОВ "Альфа-

прес" і ТОВ "Альбатрос" по вул. Дальницької, 4; підприємство по авторемонту і 
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техобслуговуванню СТО "ФРАМ" по вул. Михайловскій, 5; Державна пожежно-

рятувальна частина №5 ГУ ДСНС України в Одеській області по вул. Михайлів-

ської, 3. 

Основні джерела викидів парникових газів: 

– зовнішні транспортні потоки по Люстдорфській дорозі та вулиці Левітана; 

– внутрішньоквартальні насосні, бойлерні, котлові, дизельні, трансформато-

рні. 

Індекс забруднення атмосферного повітря в районі складає 17,31 вище за 

середній по Україні (8, 2). Високий рівень обумовлений значним рівнем забруд-

нення оксидами вуглецю і азоту. 

 

3.4. Стан радіаційного забруднення  

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про організацію 

виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в 

дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської 

катастрофи» від 23.07.1991 №106 та «Про внесення змін і доповнень до 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. №106» від 

29.08.1994№600 місто Одеса не входить до переліку територій, забруднених у 

результаті аварії на ЧАЕС.  

В межах системи державного моніторингу нестандартних проб не виявлено. 

 

3.5. Акустичний режим 

Основне джерело шуму – магістральна вулична мережа. В основу аналізу 

акустичного впливу лягли обстеження інтенсивності руху з урахуванням ванта-

жного і громадського транспорту в потоці, середньої швидкості руху на магіст-

ральних вулицях (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Інтенсивність швидкості руху автотранспорту по вулицям 

Наймену-

вання ву-

лиці 

Інтенсив-

ність 

руху, 

авт./час 

% вантаж-

ного і гро-

мад-ського. 

транспорту 

в потоці 

Середня 

швидкість 

руху, 

км/год. 

Рівень 

шуму на 

території 

житлової 

забудови, 

дБА 

Переви-

щення до-

пусти-

мого рівня 

шуму, 

дБА 

Шумоза-

хищаю-

чий роз-

рив, 

м 

Люстдорф-

ська дорога 

2110 0,20 50 77 12 55 

Левітана 2030 0,25 50 77 12 55 

 

Рівні акустичного забруднення знаходяться в межах 55 м від лінії руху. Ці 

параметри залишатимуться такими і на перспективу з можливістю їх зменшення 

на 10 % за рахунок реконструктивних заходів. 

 

3.6. Геологічні умови  

У геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в межах 

Причорноморської впадини.  
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Рисунок 8 – Тектонічна будова України. 

 

У структурному відношенні Причорноморська западина є порівняно моло-

дою накладеною структурою. Докембрійський осадово-метаморфічний ком-

плекс є фундаментом западини — заглибленим продовженням Українського 

щита. Кристалічні породи залягають на значних глибинах: біля Одеси — 1600 м. 
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Неогенові відклади представлені теригенно-карбонатною формацією міо-

цену- раннього пліоцену. У літологічному відношенні — це глини, піски та піс-

ковики з проверстками мергелів та вапняків. У верхній частині розрізу (меотич-

ний та понтичний яруси) переважають карбонатні породи — вапняки та мергелі. 

Потужність відкладів формації становить 2000—2500 м, збільшуючись на пів-

денному сході. 

Поверхневі відклади представлені піщано-глинистими, вапняковистими 

утвореннями кимерій-куяльницького ярусів, серед яких переважають глини, а та-

кож залізисті піски та пісковики, що на півдні переходять в оолітові бурі заліз-

няки. 

Найпоширеніші серед четвертинних відкладів в межах регіону лесові по-

роди, формування яких проходило протягом всього плейстоцену. Відсутні вони 

тільки в ярах та балках, на заплавних та перших надзаплавних терасах річкових 

долин, а також на денудаційних підвищеннях Тарханкуту. Потужність лесового 

покрову становить, як правило, 20-25м, збільшуючись до 35-45 на міоценових 

річкових терасах. Леси мають виразну або приховану верствуватість. Для них 

характерна значна кількість конкрецій гіпсу та карбонатів. Особливості лесів змі-

нюються у межах подів, де вони набувають зеленуватого забарвлення, виразні-

шою стає верствуватість. Органічних решток в лесах зустрічається мало. У вико-

пних ґрунтах зустрічається гумус, до 0,6-1,2%. Більшість лесів і лесовидних суг-

линків Причорномор'я мають просадочні властивості. Потужність просадочної 

товщі в межах регіону становить від 5-6 до 9-12м, величина просадки змінюється 

від 15 до 100см і більше. 

До поверхневих відкладів також відносяться морські та лиманно-морські 

відклади морських терас, пляжів, кос, представлених кварцовими пісками та ра-

кушняковим детритом, суглинками, глинами та мулами, потужність їх становить 

від 2 до 40м. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81
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На підставі результатів буріння досліджувана товща відкладів по номенк-

латурним ознакам розділена на 3 інженерно-геологічні елемента (ІГЕ). Нуме-

рація ІГЕ прийнята самостійною від денної поверхні. Опис ІГЕ наводиться ни-

жче: 

ІГЕ 1 tН – Насипний ґрунт – суглинок, пилуватий, сіро-бурий, сіро-чор-

ний, з домішкою будівельного сміття до 20 %. Номер ґрунту за складністю ро-

зробки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 – 35г. 

ІГЕ 2 t,еН – Ґрунтово-рослинний шар – суглинок, коричневий, чорний, гу-

мусований, з корінням рослин. Номер ґрунту за складністю розробки згідно 

ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 – 9 б. 

ІГЕ 3 vdPIII – Суглинок лесоподібний, пилуватий, коричневий, сіро-бурий, 

твердої та напівтвердої консистенції, просідний. Номер ґрунту за складністю 

розробки згідно ДСТУ Б.Д.2.2-1:2012 – 35 в. 

Виходячи з найгірших умов, категорія ґрунтів за сейсмічними властивос-

тями —— II (друга)  Швидкість поширення сейсмічних хвиль в ґрунті для тре-

тьої категорії 500 м/с <Vs<800 м/с. 

За сукупністю факторів згідно з Додатком Ж ДБН А.2.1-1-2008 територія 

досліджень належить до ІІ-ої (середньої складності) категорії інженерно-гео-

логічних умов. 

3.7. Ґрунти  

Ґрунти області різноманітні. Розміщення їх має яскраво виражений зональ-

ний характер. Ґрунтовий шар області сформувався на лесових породах, ґрунти 

представлені в основному чорноземами. В північній лісостеповій частині Одесь-

кої області ґрунтовий шар досить різноманітний, але більшу частину цієї терито-

рії покривають опідзолені чорноземи та їх реградовані різновиди. В багатьох мі-

сцях зустрічаються сірі лесові ґрунти. 

У степовій зоні – малогумусні чорноземи, які простягаються на південь до 

лінії Болград – Тарутине – Роздільна – Березівка. До півдня від цієї лінії поши-

рені чорноземи південні й темно-каштанові слабосолонцюваті ґрунти. 
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На приморських косах і пересипах формуються дерново-пісчані ґрунти, в 

дельтах річок Дунай та Дністер – дерново-глеєві, мулово-глеєві та торфово-гле-

єві ґрунти. 

На території м. Одеса розташовані чорноземи залишково-солонцюваті та пі-

вденні на лесових породах. 

Основними джерелами забруднення ґрунту в населених пунктах, в першу 

чергу в м. Одесі, є викиди промислових підприємств, пересувних джерел забру-

днення, накопичення на території міста в промислових зонах неутилізованих ві-

дходів, незадовільно функціонуючі системи санітарної очистки. Певний вплив 

на рівень забруднення ґрунту має невпорядковане розміщення токсичних проми-

слових відходів, які утворюються в результаті діяльності промислових підпри-

ємств міста. 

Автотранспорт також має певний негативний вплив на екологію області. Він 

є головним джерелом надходження до ґрунту вуглеводнів різних класів та сви-

нцю, які займають основне місце у валових викидах. Навіть у курортній прибе-

режній зоні моря реєструються підвищені концентрації солей металів (свинець, 

цинк), які у 1,5-2 рази перевищують допустимі норми. 

3.8. Водне середовище. 

Одеська область розташована в межах басейнів річок Дунаю (24 % території 

області), Дністра (16 %), Південного Бугу (8 %), та річок Причорномор'я (52 %). 

Гідрографічна мережа Одеської області включає великі річки – Дунай (174 

км в межах області) та Дністер (116 км у межах області). Середні річки Півден-

ного Бугу – Кодима і Чичиклія, басейну Дністра – Кучурган (109 км), середні 

річки Причорномор’я – Тилігул і Когильник. 

Характерною особливістю гідрологічного режиму малих річок, на яких збу-

довано штучні водні об'єкти та території Одеської області, є те, що вони малово-

дні, більшість з них влітку пересихають і не мають постійного стоку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%BB_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В області функціонує 64 водосховища з повним об'ємом 2106,7 млн м³, з них 

9 — об'ємом понад 10 млн м³. Особливістю є те, що до складу водосховищ водо-

господарськими організаціями включено Придунайські озера, зокрема крупні — 

Китай, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Кагул, Картал, а також озеро Сасик, оскільки 

гідрологічний режим їх регулюється гідротехнічними спорудами. За цільовим 

призначенням водосховища в більшій мірі мають комплексне призначення, а та-

кож для культурно-побутового використання, риборозведення, господарсько-пи-

тного і технічного водопостачання, зрошення, акумуляції стічних вод. 

Місто Одеса розташоване на березі Чорного моря. 

Береги Чорного моря в межах України (від гирла Дунаю на заході до Керче-

нської протоки на сході) низовинні. Гористі лише береги південної частини 

Кримського півострова. Берегова лінія розчленована затоками (Каркінітська, 

Джарилгацька, Тендрівська, Ягорлицька, Каломітська, Феодосійська тощо) та 

лиманами (Дніпровським, Дністровським, Еерезанським, Тилігульським, Куяль-

ницьким, Хаджибейським, Будацьким). 

Островів у Чорному морі мало, вони невеликі за розмірами, більшість з них 

розташовані поблизу берегів. Найбільші острови: Джарилгач, Довгий, Березань, 

Зміїний. 

Чорне море розміщене в скидовій западині. Опускання його дна триває й 

тепер. Глибина Чорного моря найбільша біля Південного узбережжя Криму - до 

1000-2000 м (на відстані 7-29 км від берега). Північно-західна частина Чорного 

моря мілководна. Глибини тут не перевищують 100-120 м (середня менша 25 м). 

 

3.9. Поводження з відходами 

Масштабність ресурсного використання енергетично-сировинної спеціалі-

зації економіки міста, об’єктів інженерного забезпечення, об’єктів житлово-гро-

мадської та промислової забудови сприяють значному утворенню та накопи-

ченню відходів виробництва споживання. Хоча певна частина відходів в процесі 

виробництва переробляється та використовується у якості вторинних ресурсів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BF%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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переважна їх кількість нагромаджується на звалищах і полігонах. Організація 

процесу безпечного поводження з відходами потребує вдосконалення. Система 

санітарного очищення міста - планово-регулярна, здійснюється за допомогою ко-

нтейнерів. Частина сектору індивідуальної забудови обслуговуються за планово-

подвірною системою. Видалення твердих побутових відходів здійснюється на 

міське звалища. Експлуатаційна організація наявних звалищ побутових відходів 

потребує модернізації та технічного переоснащення.  

 

3.10. Флора та фауна 

Область лежить у двох природних зонах: лісостепу і степу. Переважна біль-

шість території області розташована у степовій зоні, лише на північному заході 

– у лісостеповій. Природна рослинність більшої частини області – степова. 

Північна частина області розташована у лісостеповій зоні України. Тут зу-

стрічаються лісові ландшафти. Під лісом зайнято не більше як 1,5–2,5% терито-

рії. Найпоширенішими видами дерев є дуб, липа, клен, ясен, акація, вишня, че-

решня, верба, сосна та інші. Є лісова рослинність і на півдні, в плавнях дельти 

Дунаю, хоч і не займає там значних площ. В її складі переважають різні види 

верб. Серед них найбільш поширені верба біла та верба ламка. 

З просуванням на південь з’являється більше степових видів, серед яких пе-

реважають трав’янисті види (більше 90%), що пристосовані до умов середнього 

зволоження та посухи. Спектр провідних родин складають айстрові, злакові, бо-

бові, осокові, хрестоцвітні, лободові, гвоздичні, губоцвітні, гречкові, зонтичні, 

жовтецеві, шорстколисті тощо. 

В районі Причорноморської низовини характерна лучна рослинність, що 

займає рівнинні ділянки прируслових та заплавних гряд і представлена угрупу-

ваннями болотистих, засолених, справжніх та остепнених лук, трав’яних боліт та 

болотистих лук. Болотна рослинність (очерет, рогіз) є характерним елементом 

плавнів Дунаю та приозерної рослинності. Солонцева та солончакова рослин-

ність представлена досить незначними площами. 
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Значне місце у флорі області належить водній рослинності. Вона представ-

лена невкоріненими вільноплаваючими, вкоріненими зануреними, вкоріненими 

з плаваючими листками та повітряноводними формами. Зазвичай зустрічаються 

тостера (морська трава), рдест, філофора (червона водорість), харові та інші во-

дорості. В товщі води також численні дуже дрібні одноклітинні водорості (фіто-

планктон). Особливо розвинені діатомові водорості та динофлагелянти. Чисель-

ність і біомаса планктонних водоростей найбільш висока в поверхневому шарі 

води, досягає в літній період декількох десятків мільйонів клітин на літр води. 

Область має велику кількість рослин, в тому числі рідкісні, які занесені до 

Червоної книги України. Із «червонокнижних» видів тут охороняються, зокрема, 

сальвінія плаваюча, водяний горіх плаваючий, плавун щитолистий, меч-трава бо-

лотна, альдрованда пухирчаста, зозулинець болотний, коручка болотна і чемери-

цеподібна, білоцвіт літній, гвоздика бессарабська, ковила дніпровська, золотобо-

родник цикадовий та ін. 

Фауна Одеської області різноманітна і представлена 1500 видами безхребе-

тних та більше 400 видами хребетних тварин. 

Серед лісової фауни найчисельнішими є зайці-русаки, а степової – хом’як, 

ховрашок, тушканчик. Водяться також лосі, косулі, дикі кабани і кози, лисиці, 

борсуки, куниці, видри, єнотоподібні собаки та багато видів лісових птахів. На 

незамерзаючих ділянках Південного Бугу зимують лебеді, дикі гуси та качки, 

озерна крачка. 

Найчисельнішою та найважливішою як в природоохоронному, так і еколо-

гічному плані групою хребетних тварин області є птахи. Зареєстровано більше 

320 видів птахів, серед них зустрічаються рідкісні види, як то: великий та малий 

баклан, ковпик (косарь), сіра, руда, мала та велика білі чаплі, квак, крячки річко-

вий та рябодзьобий, пелікан рожевий та кучерявий, орлан-білохвіст та інші. 

Серед земноводних найбільш чисельними є озерна та їстівна жаби, звичайна 

квакша та дунайський тритон, а серед плазунів – болотна черепаха, звичайний 

вуж, прудка ящірка. 
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Із ссавців особливий інтерес викликає єдиний представник ластоногих Чор-

ного моря – тюлень-монах, окремі особини якого траплялися в українській час-

тині дельти Дунаю на території заповідника. У Чорному морі розповсюджені по-

пуляції дельфінів (афаліна, білобочка, азовка). Із навколоводних звірів – мешка-

нці прісних водойм: інтродуковані ондатра та єнотоподібний собака, а також рі-

дкісні «червонокнижні» – горностай, річкова видра, європейська норка. В плав-

нях зрідка зустрічається кіт лісовий. 

Іхтіофауна річок різноманітна. В річках і озерах водяться лящ, судак, сом, 

щука, сазан, окунь та інші види риб. Розводять товстолобика, білого амура, са-

зана. 

В акваторії Дунаю зустрічаються види риб, занесені до Європейського Чер-

воного списку: шип, атлантичний осетер, чорноморський та дунайський лосось, 

умбра, чоп великий та малий, стерлядь, вирезуб, пічкур дунайський довговусий, 

шемая дунайська, йорж смугастий, білуга (найбільша серед риб, що мешкають в 

прісних водах) і ін. З промислових видів найціннішими є осетрові та дунайський 

оселедець. 

Стан флори області залежить від комплексу природних умов та антропоген-

ного впливу. 

Рослинний світ Одеської області зазнає значного негативного впливу від ді-

яльності людини. Мають місце такі проблеми, як засмічення, вирубка лісів, чи-

сельні пожежі. Причинами виникнення та розповсюдження лісових пожеж поряд 

з екстремальними погодними умовами є проведення населенням масових випа-

лювань сухого травостою біля доріг, на яругах і балках, а також неповне забез-

печення протипожежною технікою, радіо- та телефонним зв’язком, паливними 

матеріалами, автотранспортом. 

Тривалий і високий ступінь господарського освоєння території, значний рі-

вень розораності земель обумовлюють зміну природного стану рослинного світу. 

Головними факторами, що негативно впливають на стан лісів, їх протиерозійну, 
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гідрологічну, кліматичну функцію, є характерні для області посухи, вітри, недо-

статня забезпеченість прісною водою, неконтрольований випас худоби. Ліси, які 

знаходяться у підпорядкуванні агропромислового комплексу, захисні наса-

дження вздовж залізничних та автомобільних шляхів використовуються без на-

лежного регулювання та відтворення, тому їх стан незадовільний, значна частина 

пошкоджена самовільними порубками. Степові трав’яні екосистеми у незміне-

ному стані збереглися лише на схилах лиманів, ярів, балок. Деякі з них охороня-

ються в заказниках, але більшість охороною не охоплена, через що їх стан неза-

довільний. 

Зелені насадження у містах та населених пунктах області також страждають 

від антропогенного навантаження. З року в рік скорочуються обсяги створення 

нових насаджень, майже не проводиться їх реконструкція. Значна кількість на-

саджень знищується під час будівництва, розширення вулиць тощо. Вирубані 

площі, як правило, не відновлюються, або відновлюються не в повному обсязі. 

Стан рослинного світу області потребує невідкладних заходів для створення 

нових насаджень, захисту та збереження зелених об’єктів, раціонального вико-

ристання рослинних ресурсів, забезпечення видового розмаїття історично сфор-

мованої флори і фауни, створення умов їх відтворення та збереження властивос-

тей, які забезпечують природну рівновагу. 

 

3.11. Відношення до природоохоронних територій 

В межах міста Одеси розташовані наступні території та об’єкти природно-

заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва об'єкта 

ПЗФ 

 

Тип 

 

Площа, 

га 

 

Адміністративне роз-

міщення та місцезна-

ходження об'єкта ПЗФ 

Назва підп-

риємства, 

організації, 

установи – 

землекорис-

тувача (зем-

левласника), 

у віданні 

якого знахо-

диться 

об’єкт ПЗФ 

 

Постанова, рішення, згідно якої створено (оголо-

шено) даний об'єкт ПЗФ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Території та об’єкти ПЗФ загальнодержавного значення 

Пам’ятки природи 

1.  Одеські катако-

мби  

геологічна 4,67  м. Одеса, вул. Картами-

шівська, 27/29  

Одеський на-

ціональний 

університет  

ім. І.І.Мечни-

кова 

Розпорядження Ради Міністрів України  

від 07.08.63 р. № 1180-Р  

  Разом:   4,67        

Ботанічні сади 

1.  Ботанічний сад 

ОНУ  

 16  м. Одеса, Французь-

кий бульвар. 48/50, 

87  

Одеський на-

ціональний 

університет  

ім. І.І.Мечні-

кова  

Постанова Ради Міністрів України                       від 

22.07.83 р. № 311  

 Разом:  16     

Зоологічні парки 

1.  Одеський зоологі-

чний парк  

   6,5 м. Одеса,  

Новощіпний ряд, 25  

Одеський 

міськвикон-

ком  

Постанова Ради Міністрів України                        від 

22.07.83 р. № 311  

  Разом:   6,5        

Території та об’єкти ПЗФ місцевого значення 

Пам’ятки природи 

1.  Віковий дуб   ботанічні  0,15  м. Одеса, пров. Матро-

сова, 1/3  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. № 234 

від 02.10.84 р. №493  

2.  Пушкінський пла-

тан  

 0,01  м. Одеса, Приморський 

бульвар, 1  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. № 234,  

 02.10.84 р. №493  

3.  Суворівський    1  м. Одеса, вул. Героїв 

Сталінграду, 92а 

Благодійна 

організація 

«Школа ОР-

САМЕАХ» 

Рішення облради н/д  

від 01.10.93 р. №496-ХХІ  

4.  Акація біла    0,015  м. Одеса, сквер ім. Ста-

ростіна  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 03.12. 83 р. № 682, від 

02.10. 84 р. №493  

5.  Акація біла   0,02  м. Одеса, ріг вулиць 

Старопортофранківської 

і Розкидайлівської  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облради н/д від 01.10.93 р. №496-ХХІ  

6.  Гінкго більоба   0,02  м. Одеса, вул. Пастера, 

13  

Наукова біб-

ліотека 

ім. Горького  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. №234, від 

02.10.84 р. № 493  

7.  Гінкго більоба   0,02  м. Одеса, санаторій "Ро-

сія"  

Санаторій 

"Росія"  

Рішення облвиконкому від 03.12.83 р.  

№ 682, від 02.10.84 р. № 493  

8.  Гінкго більоба   0,02  м. Одеса, сквер ім. Меч-

нікова  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 29.12.79 р. №764, від 

02.10.84 р. № 493  

9.  Дуб білий   0,02  м. Одеса, Обсерватор-

ний пров., 6  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облради н/д від 01.10.93  р. №496-ХХІ  

10.  Дуб звичайний 

(черещатий)  

 0,2  м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 25 

Благодійний 

фонд «Ди-

тяче село 

АСТР»  

Рішення облвиконкому від 29.12.79 р. №764, від 

02.10.84 р. №493  
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11.  Дуб звичайний   0,04  м. Одеса, Обсерватор-

ний пров., 6  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облради н/д від 01.10.93 р. №496-ХХІ  

12.  Дуб звичайний   0,02  м. Одеса, вул. Ясна, 4  ТОВ "Прима-

дом"  

Рішення облради н/д від 01.10.93 р. №496-ХХІ  

13.  Дуб звичайний   0,02  м. Одеса, Фонтанська 

дорога, 30/32  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облради н/д від 01.10.93 №496-ХХІ  

14.  Кедр річковий   0,02  м. Одеса, санаторій ім. 

Чкалова  

Санаторій  

ім. Чкалова  

Рішення облвиконкому від 03.12. 83 р. № 682, від 

02.10.84 р. № 493  

15.  Каштан кінський   0,015  м. Одеса, вул. Гаванна, 

4  

Комунальне 

підприємство 

''Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 03.12.83 р. № 682, від 

02.10.84 р. № 493  

16.  Каштан кінський   0,01  м. Одеса,  

вул. Новосільського, 70  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 29.12.79 р. №764, від 

02.10.84 р. № 493  

17.  Липа американ-

ська  

 0,02  м. Одеса, вул. Отрадна, 

3  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облради н/д  

від 01.10.93 р. №496-ХХІ  

18.  Платан західний   0,02  м. Одеса,  

сквер ім. Старостіна  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 03.12. 83 р.  № 682, від 

02.10.84 р. № 493  

19.  Платан західний    0,01  м. Одеса, сквер Пале-

Рояль  

Комунальне 

підприємство 

“Міськзе-

лентрест”  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. №234, від 

02.10.84 р. № 493  

20.  Платан західний   0,01  м. Одеса, сквер Пале-

Рояль  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 18. 05.72 р.  №234, від 

02.10.84 р. № 493  

21.  Платан західний   0,01  м. Одеса, Сабанеєв міст, 

4  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 № 234  

22.  Платан західний   0,01  м. Одеса, сквер Опер-

ного театру  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. №234, від 

02.10.84 р. № 493  

23 Платан західний  0,01 м. Одеса, сквер Опер-

ного театру 

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест" 

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. №234, від 

02.10.84 р. № 493 

24 Платан західний  0,01 м. Одеса, сквер Опер-

ного театру 

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест" 

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. №234, від 

02.10.84 р. № 493 

25. Софора японська 

плакуча  

 0,01  м. Одеса, сквер Опер-

ного театру  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. №234, від 

02.10.84 р.№ 493  

26.  Тис ягідний   0,02  м. Одеса, Обсерватор-

ний пров., 3  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облради н/д від 01.10.93 №496-ХХІ  

27. Тополя канадська   0,015  м. Одеса, вул. Дюків-

ська, 12  

Комунальне 

підприємство 

"Міськзе-

лентрест"  

Рішення облвиконкому від 03.12. 83 р. №682, від 

02.10.84 р. № 493  

28.  Тополя канадська   0,02  м. Одеса, вул. Торгова, 

17  

Комунальне 

підприємство 

Рішення облвиконкому від 03.12.83 р. №682, від 

02.10.84 р. № 493  
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"Міськзе-

лентрест"  

29.  Тополя чорна   0,20  м. Одеса, Шампан-

ський пров. (на-

проти котельної)  

Комунальне 

підприємс-

тво ''Міськ-

зелентрест"  

Рішення облради н/д від 01.10.93 р. № 496-ХХІ  

30. «Дуб Лемме»    0,011 м. Одеса,  вул. Чо-

рноморська,6 

Комунальне 

підприємс-

тво «Міськ-

зелентрест» 

Рішення облради від 24.02.2010р. №1042-У 

31. «Липа Лемме»  0,014 м. Одеса, вул. Чо-

рноморська,4 

Комунальне 

підприємс-

тво «Міськ-

зелентрест» 

Рішення облради від 24.02.2010 р. №1042-У 

Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва 

1.  Парк ім. Шевченко 

  

44,63597 м. Одеса, вул. Маразліївська  КП 

„ЦПКіВ                                

ім. Т.Г. 

Шевче-

нко” 

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234, від 02.10.84 р. № 493, від 29.05.09 р. 

№860-V 

2.  “Дюківський сад”                

(парк ”Победа”) 

26,6653  м. Одеса, 

вул. Розкидайлівська, 56  

ТОВ 

„Ка-

тюша” 

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234 

від 29.05.09 № 860-V  

3.  Парк ім. Ленінського комсо-

молу  

  

19,326  м. Одеса,  

вул. Мельницька, 32 б  

Комуна-

льне під-

приємс-

тво 

"Міськ-

зе-

лентрест

"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234, від 02.10.84 №493  

4. Парк “Міський сад”  

  

1,86  м. Одеса,  

вул. Дерибасовська, 22  

Комуна-

льне під-

приємс-

тво 

"Міськ-

зе-

лентрест

"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234, від 02.10.84  р. № 493  

5.  Парк ім. Котовського  

  

25,77  м. Одеса, Лузанівка  Комуна-

льне під-

приємс-

тво 

"Міськ-

зе-

лентрест

"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234, від 02.10.84 р. № 493  

6.   "Парк Перемоги " 47,7073 м. Одеса, пр -т Шевченка 14  Комуна-

льне під-

приємс-

тво 

"Міськ-

зе-

лентрест

"  

КП „Сер-

вісний 

центр” 

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234, від 02.10.84 р. № 493  

Рішення облради від 20.03.09 р. № 800-V 

7.  Дендропарк "Студентський"  

  

4,2479  м. Одеса, вул. Левітана, 46б  Технікум 

нафто-

газової 

промис-

ловості  

Рішення облвиконкому від 03.12. 84р. 

№682  
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8.  Парк санаторію ім. Чкалова  

  

18,0 м. Одеса, Французький бульвар, 85  Санато-

рій ім. 

Чкалова  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. 

№234,  

9.  Парк інституту ім. В.П. Філа-

това  

6,0945 м. Одеса, Французький бульвар, 49/51 Інститут 

ім. 

В.П.Фі-

латова 

Рішення обласної ради від 14. 11. 08 р.            

№ 667-V  

10. Парк "Аркадія"  

  

15,0 м. Одеса, Французький бульвар, 40  Санато-

рій "Ар-

кадія"  

Рішення облвиконкому від 18.05.72 р. № 

234,  

від 02.10.84 р. № 493  

11.  "Юннатський"  1,2  м. Одеса, вул. Тіниста, 2, Обласний гу-

манітарний центр позашкільної освіти 

та виховання  

Одесь-

кий об-

ласний 

гуманіта-

рний 

центр 

позашкі-

льної 

освіти та 

вихо-

вання  

Розпорядження облради від 02.06.97 р.  

№ 18/Р-97  

12 Парк санаторію ім. Горького 8,28 м. Одеса, Фонтанська дорога, 165 ДП „Клі-

нічний 

санато-

рій               

ім. Горь-

кого” 

ЗАТ „Ук-

рпрофоз-

доров-

ниця” 

Рішення облради від 20.03.09 р. № 798-V 

 

Рішенням Одеської обласної ради від 20.05.2011 №136-VІ затверджено ре-

гіональну схему формування екологічної мережі Одеської області, структурними 

елементами якої є території та об’єкти природно-заповідного фонду, землі, заре-

зервовані до наступного заповідання, землі водного фонду, водно-болотні угіддя, 

водоохоронні зони, землі лісового фонду, полезахисні лісосмуги та інші захисні 

насадження тощо. Екологічна мережа сприятиме поліпшенню умов для здоро-

вого довкілля, збереженню та охороні місць розселення унікальних та цінних ви-

дів рослин та тварин, збереженню генофонду, високоцінних природних компле-

ксів. 

Згідно з регіональною схемою формування екологічної мережі Одеської 

області, затвердженою рішенням Одеської обласної ради від 20.05.2011 №136-

VІ, по територія міста Одеси входить до складу елементів екологічної мережі – 

Азово-Чорноморського природного коридору Всеєвропейської екологічної 

мережі та Азово-Чорноморського природного коридору національної 
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екологічної мережі. Складовими структурних елементів екологічної мережі є 

території та об’єкти природно-заповідного фонду, землі, зарезервовані до 

наступного заповідання, землі водного фонду, водно-болотні угіддя, 

водоохоронні зони, землі лісового фонду, полезахисні лісосмуги та інші захисні 

насадження тощо. Екологічна мережа сприятиме поліпшенню умов для 

здорового довкілля, збереженню та охороні місць розселення унікальних та 

цінних видів рослин та тварин, збереженню генофонду, високоцінних природних 

комплексів. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень, на основі регіональної схеми 

формування екологічної мережі Одеської області, забезпечують розроблення та 

виконання місцевих схем та програм розвитку екомережі, проведення 

необхідних для цього наукових досліджень відповідно до вимог Закону України 

«Про екологічну мережу України». 

Проектована ділянка розташована поза меж природоохоронних територій 

(не входить до меж об’єктів природно-заповідного фонду, прибережної захисної 

смуги водних об’єктів, не є землями зарезервованими до подальшого 

заповідання та особливо цінного призначення тощо). 

 

3.12. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та 

біорізноманіття 

Стан здоров’я населення регіону погіршується. За минулі 5 років 

відбувалося послідовне зростання показників захворюваності серед всього 

населення області. При цьому важливо, що мало місце випереджуюча динаміка 

показників загальної захворюваності у порівнянні з первинною, яка відображала 

накопичення захворюваності.  

Так, якщо за минулі 5 років приріст первинної захворюваності становив 

5,2%, то загальна захворюваність за той же період зросла на 7,3%. Це свідчило 

про зростання хронізації захворювань серед населення. Але за останні 2 роки 

було зареєстроване більше зростання виявлення хвороб ніж їх розповсюдження, 
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що можливо свідчить про зменшення звернення хронічно хворих за медичною 

допомогою.  

Хвороби системи кровообігу залишаються найбільш поширеною 

патологією, як в Україні так і в Одеській області. Але рівень поширеності хвороб 

системи кровообігу по регіону за попередніми даними протягом 2018 року ще 

декілька знизився (на 2,1%) у порівнянні з 2017 роком, а саме з 70634,7 до 

69148,3 на 100 тис дорослого населення, що обумовлено поліпшенням 

профілактичної роботи, боротьбою з факторами ризику, подальшим 

формуванням здорового способу життя, а також посиленою роботою з 

контингентами високого кардіоваскулярного ризику та підвищенням 

доступності медикаментів з впровадженням державної програми «Доступні 

ліки». Виявлення захворювань системи кровообігу також зменшилось на 3,5% та 

складає 5902,1 випадків проти 6119,5 на 100 тис дорослого контингенту рік тому 

(по Україні – 4198,0). Разом з тим, реєструється зменшення кількості випадків 

гострого інфаркту міокарда, що відповідає поставленому завданню щодо 

поліпшення діагностики ГІМ та досягненню за цим показником цифр, 

характерних для країн з передовими моделями організації охорони здоров’я. 

Сприяють цьому заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази і 

вдосконалення організаційних форм надання медичної допомоги. Реєструється 

зниження смертності від серцево-судинних хвороб на 1,5% за рахунок 

цереброваскулярних хвороб (-3,2%), гострого інфаркту міокарду (-7,7%) 

показник нараховує 903,2 на 100 тис дорослих (2017 рік – 917,3 на 100 тис 

дорослих). Паралельно зареєстроване зменшення смертності від ішемічної 

хвороби серця на 2,2% порівняно з попереднім роком. Епідемічне поширення 

ВІЛ-інфекції та СНІД серед населення регіону в 2018 році має тенденцію до 

поширення; первинна захворюваність на дані патології зросла.  

Станом на 01.01.2019 показник виявлення ВІЛ зріс та становив 109,3 на 100 

тисяч населення проти 90,7 за період минулого року. Захворюваність на СНІД 
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складає 74,6 на 100 тисяч населення та перевищує показник аналогічного періоду 

попереднього року (60,0). На даному фоні показник смертності від СНІД 

збільшився на 10,4% з 19,2 до 21,2 випадків на 100 тис.  

Захворюваність на злоякісні новоутворення останні роки по Одеської 

області повільно зростає. За попередніми річними даними в звітному році 

виявлення онкологічної патології становить 298,6 проти 293,8 випадків на 100 

тис жителів рік тому (Україна 2017 рік – 319,3). Не зважаючи на погіршення 

динаміки деяких показників, загальна смертність від раку продовжила 

знижуватися, а саме з 128,3 на 100 тисяч у 2017 році до 115,5 випадків – у 

звітному (Україна 2017 рік – 158,2).  

Захворюваність на туберкульоз зростає, у 2016 році було зареєстроване 

підвищення показнику порівняно з річним показником 2015 року (102,5) до 109,0 

на 100 тис жителів регіону. В 2017 році ситуація практичне не змінилась, 

захворюваність на усі форми туберкульозу становила 107,9 на 100 тис населення. 

Протягом 2018 року порівняно з минулим роком збільшилась на 6,7% та 

становить 115,1 на 100 тис населення (Україна – 51,9). Але це не вплинуло на 

показник смертності від туберкульозу, який за даними 3-х кварталів знизився в 

1,8 разів з 9,4 випадків рік тому до 5,3 на 100 тис на 01.10.2018 (річний показник 

по Україні 2017 року – 7,9). 

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для 

живих організмів посідає перше місце. Це обумовлено в першу чергу тим, що 

забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найбільш широке 

розповсюдження та випадають у різні середовища. Наприклад, атмосферні опади 

дають до 10% забруднення водних об'єктів, значно забруднюють ґрунти і т.п. 

Крім того, людина споживає за добу і в цілому за життя в об'ємному відношенні 

повітря набагато більше, ніж води і їжі. В той же час природа поставила істотні 

захисні бар'єри тільки для шкідливих речовин, що потрапляють до організму 

через шлунково-кишковий тракт, не забезпечивши таким же надійним захистом 



                                                                     40 

легені. Забруднення повітря супроводжується утворенням стійких аномалій 

забруднювачів у ґрунтах, воді та рослинах. 

Основними викидами в області є діоксид сірки, оксиди азоту, пил та оксид 

вуглецю. Окиси азоту знищують рослинність, встановлено, що в лісі в’яз живе 

до 300, липа - до 150 років, а на вулицях міст - відповідно 45 і 50 років. Для 

рослин шкідливі такі забруднювачі повітря, як сполуки сірки, окис вуглецю, хлор 

і вуглеводи. 

Живі організми надзвичайно чутливі, як до діоксиду сірки, так і до сірчистої 

та сірчаної кислот, що утворюються при контакті цього оксиду з вологою в 

атмосфері. Діоксид сірки розноситься на великі відстані, випадаючи в 

остаточному підсумку у вигляді кислотних дощів. Кислотні дощі завдають 

шкоди рослинам й пригнічують її ріст, вимиваючи із ґрунту поживні речовини, 

також, підкислюючи поверхневі води, призводять до додаткового розчинення 

забруднюючих речовин, що знаходились в осадах, (сполуки важких металів, 

тощо). 

На території Одеської області протягом останніх років не фіксувались осади 

з кислою реакцією (рН був у межах 6,8-7,5). 

Особливу небезпеку для навколишнього середовища поряд з окисом 

вуглецю, сполуками сірки і азоту мають канцерогенні сполуки, зокрема, такі 

високотоксичні речовини, як 3,4-бенз(а)пирен і свинець. Підраховано, що з 

вихлопними газами в атмосферу потрапляє 25 - 27% свинцю, що знаходиться у 

паливі. Причому біля 40% часток свинцю у відпрацьованих газах мають діаметр 

менше 5 мкм і здатні тривалий час знаходитися в завислому стані, проникати з 

повітрям в організм людини. 

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного пові-

тря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцеро-

генних ефектів, згідно до ДБН А.2.2-1-2003. 

Будівництво об’єкта планованої діяльності має короткочасний тимчасовий 

вплив. 
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Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 

індексу небезпеки (HI) згідно формули HI=∑HQi 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згі-

дно формули:  

HQi=Сi/RfCi 

деCі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  

RfCi–референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 

HQ=1 – гранична величина прийнятого ризику. 

За відсутності викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при 

експлуатації КЛ розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів не вико-

нувався. 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів відсутня. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, 

яким властива канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 

ICRi= Cі× URi 

де Cі– розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  

URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, мг/м3. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СRa), визначається згідно формули: 

СRa=∑ ICRi 

де ICRi - канцерогенний ризик i-ої речовини. 

Речовини, які спричиняють канцерогенні впливи, у процесі експлуатації 

об’єкту відсутні, тому ризик розвитку канцерогенних ефектів розраховувати не-

доцільно. 

На сьогодні можливість ризику для здоров'я людини від забруднення 

повітря не викликає сумніву, але якісні дані про кількісні ефекти впливу 

зустрічаються не так часто внаслідок того, що забруднення повітря широко 

розповсюджене і важко підібрати неекспоновані групи населення для контролю. 
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3.13. Прогнозні зміни поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я 

населення, якщо документ державного планування не буде затверджено 

Позитивним наслідком реалізації передбачених планувальних рішень є:  

– обґрунтування стратегії планування і забудови земельної ділянки, 

загальною площею 11,88 га, у межах вулиць:  Люстдорфська дорога, Левітана, 2-

а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі; 

– обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів 

використання територій; 

– визначення напрямів сталого розвитку частини території міста; 

– планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням 

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 

протипожежного та іншого законодавства, урахуванням державних, громадських 

і приватних інтересів (планувальним обмеженням на території ДПТ є лінії 

регулювання забудови, межі земельних ділянок суміжних землекористувачів та 

нормативні санітарні зони основних діючих об’єктів, згідно ДСП 173-96 

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»); 

– визначення принципів і напрямів планувальної організації та 

функціонального призначення території; 

– розробка пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування 

населення, вуличної та дорожньої мережі, інженерного забезпечення території; 

– встановлення режиму забудови території, на якій передбачено 

провадження містобудівної діяльності; 

– розробка заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища; 

- здійснення моніторингу стану навколишнього природного середовища; 



                                                                     43 

– визначення санітарно-захисних зон, сприятливих умов шляхом 

комплексного благоустрою та озеленення території. 

Результат реалізації проекту – розміщення об’єктів житлового та 

громадського призначення. 

У ДТП сформульовані принципи планувальної організації забудови і її 

просторової композиції. 

При відсутності реалізації планувальних рішень - не буде досягнуто 

визначеної цілі, що може призвести до здійснення хаотичного неупорядкованого 

та безгосподарського використання території, що, у свою чергу, може бути 

підставою для виникнення додаткових джерел захворюваності, нерегульованого 

виникнення джерел забруднення та викиду забруднюючих речовин до 

атмосферного повітря, відсутності упорядкованої системи поводження з 

відходами, а також не створить умов розвитку підприємницької діяльності 

району. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА  СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬ-

НОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, 

ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ  

 

Виникнення будь-якого негативного впливу, та, як слід, погіршення стану 

довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я не очікується 

та не прогнозується. 

 

5. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ 

НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТУ ДЕР-

ЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРО-

ДООХОРОННИМ СТАТУСОМ 

 
Проектована ділянка розташована поза меж природоохоронних територій 

(не входить до меж об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних захис-

них смуг водних об’єктів, не є землями зарезервованими до подальшого запові-

дання та особливо цінного призначення тощо). 
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Виникнення будь-якого негативного впливу, та, як слід, погіршення стану 

довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я не очікується 

та не прогнозується. 

 

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИ-

СЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННІ НА МІЖНАРОДНОМУ, 

ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕ-

НТА ДЕРЖАВНОГОПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ 

ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖА-

ВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол 

про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція 

Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколи-

шнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Ук-

раїною та ЄС. Засади екологічної політики України визначені Законом України 

«Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 

2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року).  

В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної еколо-

гічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та по-

казниках ефективності Стратегії. 

Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної полі-

тики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління» є пока-

зник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку, 

які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків».  

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затвер-

джена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, та план за-

ходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 



                                                                     45 

на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.09.2018 № 733, що визначає цілі державної регіональної політики та осно-

вні завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місце-

вого самоврядування, спрямовані на досягнення зазначених цілей, а також пе-

редбачає узгодженість державної регіональної політики з іншими державними 

політиками, які спрямовані на територіальний розвиток. 

План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання та-

кими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. 

№ 615-р, та план дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефектив-

ного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейти-

нгу «Ведення бізнесу» на 2016 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Мі-

ністрів України від 16.12.2015 № 1406. 

З ростом індустріального виробництва у світі зросла кількість викидів пар-

никових газів в атмосферу, що, в свою чергу, призвело до глобальних змін клі-

мату. Для запобігання цьому у 1997 році було прийнято Кіотський̆ протокол, до 

якого (оновлена редакція від 14.01.2001) приєднались 186 країн, відповідальні за 

63,7% викидів парникових газів у світі. Незважаючи на зусилля багатьох країн з 

реалізації ̈Кіотського протоколу, їх було недостатньо для запобігання глобаль-

ному потеплінню. 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України: «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», 

«Про охорону земель», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», 

«Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про 

рослинний світ», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про затвердження державних санітарних правил та норм захисту 

населення від впливу електромагнітного випромінювання», Водного, 

Земельного, Лісового кодексів України тощо.  
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Обмеженнями впливу на ґрунти і рослинний світ є: законодавчі вимоги 

щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного світу, запобігання 

небажаним змінам ґрунтів і природних рослинних угрупувань та негативному 

впливу на них господарської діяльності. Санітарно-епідеміологічне обмеження 

встановлюється за нормативами ҐДР шумового впливу та напруженості, 

обмеження щодо утримання зелених насаджень.  

Передбачено максимальне збереження природного ландшафту. 

Передбачено проведення досліджень з метою визначення ґрунтових 

характеристик. 

Передбачено здійснення відповідних компенсаторних заходів. 

Поводження з рослинним шаром ґрунту передбачено у встановленому 

законодавством порядку.  

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва передбачено у 

порядку, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

17.11.1997 №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат  

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню». 

Забезпечення наявності законодавчо встановлених СЗЗ щодо об’єктів, 

розміщення та експлуатація яких передбачає необхідність їх утворення. 

Передбачено організацію системи водопостачання та водовідведення. 

Передбачено організацію системи збору, очищення та відведення дощових 

стоків.  

Передбачено захист відкритих ґрунтів від механічного та хімічного 

забруднення. 

Передбачено покриття проектованих проїздів, майданчиків, автостоянок, 

пішохідних доріжок мають тверде покриття без канцерогенних випаровувань. 

Передбачено організацію системи роздільного збору відходів і їх 

своєчасного видалення, загальне впорядкування території. 
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Передбачено здійснення системи моніторингу щодо стану довкілля (період 

реалізації та експлуатації). 

 

7. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДО-

РОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРІННИХ, КОМУЛЯТИВНИХ, 

СИНЕРГЕТИЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ 

(1, 3-5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНІСТЮ - 50-100 РО-

КІВ), ПОСТИЙНИХІ ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ 

 

Основною метою розробки детального плану території є уточнення і деталі-

зація проектних рішень генерального плану м. Одеси затвердженого Одеською 

міською радою (рішення № 6489-VI від 25.03.2015 р.), у частині планувальної 

структури та функціонального призначення території в межах розробки, з ураху-

ванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; уточнення черво-

них ліній (вул. Люстдорфська дорога, вул. Левітана, вул. 2-а лінія 6-й ст. 

Люстдорфської дороги, вул. Тополина) з урахуванням існуючої забудови та в по-

дальшому прийняття їх за основу при корегуванні генерального плану м. Одеси; 

утворення ділянок озеленення територій загального користування; визначення 

параметрів забудови окремих земельних ділянок; визначення планувальних об-

межень використання території. 

Проектні рішення детального плану розроблено на період дії генерального 

плану та реалізації  від 3 до 7 років. 

На території кварталу планування є існуюча забудова, представлена у своїй 

більшості житловими   будинками малої, середньої  поверховості, громадськими 

будівлями і об'єктами обслуговування.  

Територія зони впливу даного кварталу сформовано також багатоквартир-

ними житловими будинками, та окремо розташованими громадськими спору-

дами торговельного призначення. 
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На території ДПТ заплановано знесення  одноповерхових та двоповерхових 

житлових та господарських споруд, яка належить на правах власності інвестору 

нового будівництва та перебуває у комунальній власності міста. 

В межах розроблення детального плану території передбачається: 

- будівництво 10-поверхового 3-секційного житлового будинку з підзем-

ним паркінгом на 75 м/місць та вбудовано-прибудованими приміщеннями дитя-

чого дошкільного закладу на 60 і повним інженерно-комунікаційним забезпечен-

ням;  

- будівництво вбудовано-прибудованого дитяче-дошкільного закладу на 60 

місць; 

- будівництво загальноосвітньої школи на 900 місць; 

- благоустрій та озеленення території житлового мікрорайону; 

- будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, організація місць збері-

гання легкового автотранспорту;  

- влаштування пожежних резервуарів та трансформаторних підстанцій; 

- забезпечення можливості підходу людей до пунктів зупинок, заходів для 

забезпечення руху мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних 

об'єктах, вулицях, провулках та інші; 

- влаштування пішохідних алей і доріжок вздовж проїжджої частини вулиць 

і проїздів; 

- вдосконалення дорожньо-транспортної мережі вулиць і пішохідних троту-

арів, включаючи влаштування сучасного твердого дорожнього покриття, зовні-

шнього освітлення, благоустрою та озеленення територій вздовж проїжджої ча-

стини, пристрій нової і модернізації існуючої системи відведення зливових сто-

ків. 
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Техніко-економічні показники: 

 

№

п/п 
Елементи території 

Показники 

га % 

 
Ділянка в межах розробки ДПТ,  

у тому числі: 
11,88 100 

1 
В межах червоних ліній,  

у тому числі: 
5,79 48,73 

1.1 Територія рекреаційного призначення 2,09 17,59 

1.2 Територія житлової забудови, у тому числі 

індивідуальної житлової забудови 
2,26 19,02 

1.3 Територія об'єктів громадської забудови 0,16 1,34 

1.4 Території, зайняті вулицями і дорогами 1,28 10,76 

2 
За межами червоних ліній,  

у тому числі: 
6,09 51,27 

2.1 Території, зайняті вулицями і дорогами 1,11 9,34 

2.2 Території  рекреаційного призначення 2,18 20,87 

2.3 Територія об'єктів громадської забудови 0,29 2,41 

2.4 Територія житлової (у тому числі індив.) за-

будови 
1,41 11,86 

2.5 Територія паркінгів 0,80 6,76 

 

Інженерна підготовка та інженерний захист території. 

Згідно зі «Схемою інженерно-геологічного районування України», терито-

рія відноситься до категорії підвищеної складності освоєння по інженерно-гео-

логічним умовам. 

Але за даними Управління інженерного захисту територій та розвитку узбе-

режжя розглянута територія розташована в межах лесового плато Причорномор-

ської низовини. Геологічний розріз складний лесовидними суглинками різного 

мехсостава, що залягають на червоно-бурих глинах верхнеплиоценового віку, 
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нижче по розрізу залягає товща понтичних вапняків, подстилаемая сіро-зеле-

ними меотическими глинами. 

Ґрунтові води приурочені до лесовидних ґрунтів четвертинних відкладень. 

Для забезпечення заходів з протистояння можливому підтопленню терито-

рії слід застосовувати дренажну систему.  

На розглянутій території спостерігаються наступні небезпечні інженерно-

геологічні процеси: розвиток насипних ґрунтів, підтоплення території ґрунто-

вими водами, підйом рівня підземних вод, просадковість лесової товщі та ін. 

При забудови таких територій необхідно передбачати проведення деталь-

них ретельних інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень з метою ви-

явлення зон тектонічних розломів, де внаслідок збільшення сейсмічної інтенси-

вності та зміни фізико-механічних властивостей порід може виникнути необхід-

ність виконувати додаткові заходи щодо посилення основ і фундаментів. 

Уточнення бальності території слід виконати після проведення вишукуваль-

них робіт по мікросейсморайонірованню. 

Необхідність проведення геофізичних досліджень визначається на більш пі-

зніх стадіях проектування.  

Забороняється розміщення будівель і споруд без виконання спеціальних за-

ходів з інженерного захисту територій забудови.  

Інженерна підготовка і захист території повинна бути виконана у відповід-

ності з ДБН Ст. 2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення». Інже-

нерне забезпечення та благоустрій території повинні відповідати ДБН Б. 2.2-

5:2011 «Благоустрій територій». 

У межах розробки ДПТ розташовується територія, призначена під забудову, 

яка вимагає заходів з інженерної підготовки з наступних причин: 

• віднесення території до сейсмічної; 

• наявності лесовидних ґрунтів; 

• наявність територій з можливими підземними виробками; 

• території можливого підтоплення. 
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При розробці ДПТ визначені наступні заходи з інженерного захисту, які по-

винні забезпечити: 

• запобігання, усунення або зниження до допустимого рівня негативного 

впливу можливих небезпечних процесів захищаються на території, будівлі та 

споруди; 

• найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і природ-

них ресурсів; 

• можливість переважного застосування активних методів захисту; 

• виробництво робіт способами, що не приводять до появи нових і (або) ін-

тенсифікації діючих геологічних процесів; 

• збереження заповідних зон, ландшафтів, історичних пам'ятників і т. д.; 

• поєднання зазначених заходів із заходами щодо охорони навколишнього 

середовища. 

Всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 

природних і антропогенних явищ слід розробляти з урахуванням інженерно-бу-

дівельної оцінки території та враховуючи ретельні інженерно-геологічні, геофі-

зичні та гідрологічні вишукування і прогнозні зміни інженерно-геологічних умов 

при різних видах використання території.  

Для попередження просідання ґрунтів і досягнення стійкої експлуатаційної 

надійності будівлі і споруд при будівництві слід виконувати як водо понижуючи 

захисні заходи, так і підвищення якості конструктивних заходів (підвищення не-

сучої здатності і загальної просторової жорсткості каркаса, збільшення стійкості 

з допомогою гнучких з'єднань конструкцій, які повинні забезпечувати норма-

льну роботу при деформаціях підстав).  

Схема вертикального планування розроблена в ув'язці з планувальними рі-

шеннями на топографічному матеріалі масштабу 1:2000, згідно з ДБН Б.2.2-

12:2019, ДБН Б. 1.1-14:2012. При розробці схеми були вирішені питання раціо-
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нальної організації рельєфу, надання нормативного поздовжнього профілю про-

їздів, способи і напрями відведення дощових і талих вод. Вертикальне поло-

ження існуючих вулиць з твердим покриттям залишається без змін.  

В даний час на проектованій території відвід поверхневих вод здійснюється 

по поверхні землі з відведенням у загально сплавну систему зливової каналізації. 

Організація відводу поверхневих вод обумовлена ситуації вертикальної плану-

ванням існуючої забудови здійснюється по рельєфу з наступним скиданням у за-

гальноміську систему зливової каналізації.  

У відповідності з рішеннями генерального плану на перспективу відведення 

поверхневих вод буде здійснюватися за існуючою схемою. 

 

До основних заходів інженерного захисту від підтоплення ділянки будівни-

цтва слід відносити: 

• регулювання стоку і відводу поверхневих вод; 

• пристрій дренажних систем та окремих дренажів (при необхідності). 

Так як територія відноситься до категорії підвищеної складності інженерно-

геологічних і будівельних умов освоєння, при освоєнні такої території необхідно 

приділити увагу ретельному виконанню організації рельєфу і відведення повер-

хневих вод.  

Розробка конкретних заходів з організації рельєфу внутрішньо квартальних 

територій, будівництва водовідвідних лотків і внутрішньо квартальної мережі 

дощової каналізації виконується на наступній стадії проектування («П», «Р»). 

Вартість заходів з вертикальної плануванні та організації відведення поверхне-

вих вод відноситься до вартості проектування будівель, споруд, доріг і вулиць. 

Благоустрій та озеленення 

Даним проектом передбачено благоустрій території. Благоустрій території 

вирішується комплексно, передбачає декоративне озеленення та квіткове офор-

млення, влаштування твердого покриття тротуарів і проїжджої  частини, а також 

освітлення, і установку малих архітектурних форм.  
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  Проектом передбачено влаштування асфальтобетонного покриття проїзної 

частини, покриття тротуарів і майданчиків передбачено з кольорової бетонної 

плитки. 

  Проїзна частина і тротуари обмежуються бетонним бортом. 

  Територія обладнується малими архітектурними формами: лавами, квітка-

рками і урнами для сміття. На території передбачається майданчик для установки 

стандартних контейнерів для сміття. 

 Вільні від забудови і покриттів ділянки озеленюються посадкою дерев і ча-

гарників, влаштовуються газони і квітники з квітів літників і багаторічників з 

різним періодом цвітіння і гамою барв.  

      Для озеленення території та відкосів рекомендується посадка чагарників 

з різним періодом цвітіння і гамою барв: форзиція, бузок, спірея Ван Гутта, і си-

рійський гібіскус. Пізньої осені порадують яскравими ягодами кизильник, тис 

ягідний, з вічно зелених - магония падуболистна, самшит, падуб гостролистий, з 

хвойних рослин - ялівець і туя. 

      Для квіткового оформлення пропонуються квіти багаторічники - іриси, 

юки, тюльпани, лілейники. 

  Асортимент зелених насаджень для озеленення території уточнюється на 

подальших стадіях проектування.  

Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних ме-

реж, споруд. 

Водопостачання, водовідведення, відведення зливових стоків передбачено 

за рахунок існуючих централізованих мереж водопроводу. 
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Теплопостачання забезпечується мережею міського теплопостачання і від 

автономних джерел. Установи і підприємства загальноміського значення мають 

резервні джерела теплопостачання. 

Приміщення електрифіковані, телефонізовані, підключені до систем сигна-

лізації. 

Блискавкозахист, струмовідводи і заземлення виконані у відповідності з ви-

могами ДСТУ Б Ст. 2.5-38. 

У межах розробки ДПТ є магістральні мережі електропостачання. 

Санітарна очистка 

Тверді побутові відходи тимчасово зберігаються в контейнерах для сміття, 

що розташовуються в спеціально відведеному та огородженому майданчику з 

твердим покриттям. Для збору великогабаритного сміття на прибудинкових те-

риторіях передбачені окремо стоять контейнерні майданчики. 

Побутові відходи вивозяться спеціалізованим автотранспортом згідно від-

повідної угоди сільської ради із спеціалізованою організацією. Вивезення сміття 

проводиться міськими службами не менше 2–х разів на добу. 

Планувальні обмеження. 

 

- санітарно-захисні зони і охоронні зони від об'єктів, які є джерелами 

виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, 

ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих 

випромінювань 

Промислові та комунально-складські об'єкти, що мають санітарно-захисні 

зони на території розробки ДПТ відсутні. 

Об'єкти, що надають шкідливого впливу на людей або перевищують ГДК 

шкідливих речовин, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, віб-

рації, ультразвукових хвиль, іонізуючих випромінювань на даній території від-

сутні. 
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Охоронна зона від ТП складає 3,0 м. Відстань від ТП складають: 10 м до 

вікон житлових і громадських будівель; 25 м до лікувальних і 15 м до оздоровчих 

закладів. 

Охоронна зона ГРП (ШРП) складає в залежності від тиску газу на вході – 10 

- 15м. 

Відстань від об'єктів інфраструктури 

Існуючі 

Відстань від автостоянок прийняті, враховуючи з кількості машино-місць, і 

складають:  

10 м до житлових і громадських будівель (при кількості автомобілів до 10 

од.);  

10 м до громадських і 15 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 50 од.);  

15 м до громадських і 25 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 100 од.);  

25 м до громадських і 35 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 300 од.). 

Прогнозовані 

Відстань від автостоянок прийняті, враховуючи з кількості машино-місць, і 

складають:  

10 м до житлових і громадських будівель (при кількості автомобілів до 10 

од.);  

10 м до громадських і 15 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 50 од.); 

15 м до громадських і 25 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 100 од.); 

25 м до громадських і 35 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 300 од.). 
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- зони санітарної охорони і відстані від підземних та відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів 

оздоровчого призначення 

У межах території розробки ДПТ відсутні підземні та відкриті джерела во-

допостачання, водозабірні та водоочисні споруди. 

- зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних терито-

рій, історичного ареалу населеного пункту 

У межах зони впливу  ДПТ   присутні пам'ятки культурної спадщини – ряд 

будинків та споруд (див. розділ 2), які потребують встановлення  охоронних зон, 

які повинні бути визначені науковою документацією, розробленою спеціалізова-

ною організацією із залученням фахівця з сертифікатом та затвердженої відпо-

відним порядком. У випадку відсутності такої наукової документації згідно п.8 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 318 «Про затвер-

дження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів 

населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних 

ареалів населених місць» (зі змінами) проектна документація на нове будівниц-

тво, реконструкцію та капітальний ремонт (ДБН «Планування та забудова тери-

торій), у будь-якому разі найменшим віддаленням границі охоронної зони від за-

значених пам’яток культурної спадщини слід вважати 50,0 м. 

Згідно ст. 36 Закону України "Про охорону культурної спадщини",  та  ст. 

19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», якщо під час прове-

дення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або істо-

ричного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення 

і протягом однієї доби повідомити про знахідку спеціально уповноважений дер-

жавний  орган охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адмі-

ністрації.  

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» будівельні, меліоративні, шляхові та інші ро-

боти, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів 
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культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих 

об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно ви-

явлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового 

дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодже-

ної з ним науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, 

у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених 

Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спа-

дщини. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», юри-

дичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спа-

дщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

- зони охорони природного заповідного фонду 

 У межах розробки ДПТ відсутні об'єкти природного заповідного фонду. 

- прибережні захисні смуги, водоохоронні зони 

Ділянка розроблюваного ДПТ не входить в прибережну захисну смугу Чо-

рного моря та лиманів. 

- інші охоронні зони (близько особливо цінних природних об'єктів, гід-

рометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів 

транспорту)  

На розглянутій території присутня лінія високовольтної електропере-

дачі із відповідною СЗЗ, що відображена  в положеннях Генерального плану 

м. Одеса. 

На території  відсутні особливо цінні природні об'єкти, гідрометеорологічні 

станції. 

Охоронні зони трансформаторних підстанцій складають 3м. Трансформато-

рні підстанції потужністю не більше 2х1000 кВА і розподільні пункти напругою 

до 20 кВ розміщені закритими, розміщені на відстані від вікон житлових і гро-

мадських будівель не менше 10м. 
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Санітарно-захисні зони трансформаторних підстанцій напругою 330 кВ і 

вище, визначаються за результатами вимірів. 

Санітарно-захисні зони від котелень визначаються, у відповідності з дію-

чими санітарними нормами. 

Ширина санітарних розривів і захисних смуг газопроводів середнього тиску 

становить 4м, напірних мереж - 5м, не напірних – 3м. 

Зони особливого режиму: використання земель навколо військових 

об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань у прикор-

донній смузі. 

У межах розробки ДПТ землі навколо військових об’єктів Збройних Сил 

України та інших  озброєних формувань у  прикордонній смузі, відсутні.   

- межі червоних ліній вулиць 

Затвердженим Планом зонування території м. Одеси встановлена ширина 

вулиць: 

 

існуючі 

Ширина вулиць у межах червоних ліній становила: 

- вул. Люстдорфська дорога   -  45,0 м; 

- вул. Левітана -   25,0 м; 

- вул. Тополина -     15,0 м; 

- вул. 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги -  15,0 м. 

прогнозовані 

Ширина вулиць у межах червоних лінії вулиць становить:  

- вул. Люстдорфська дорога   -  45,0 м; 

- вул. Левітана -   25,0 м; 

- вул. Тополина -     15,0 м; 

- вул. 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги -  15,0 м. 

- гранично допустима висота будівель 



                                                                     59 

У межах розробки ДПТ висота будівель обмежена відповідно умов зони ре-

гулювання забудови Центральної історичної зони міста Одеси. Режим викорис-

тання зон охорони пам’яток та висота споруд нового будівництва визначається 

затвердженою науковою документацією та повинна буди не вище 18,5 м.  

У зазначених межах документація розробляється з урахуванням вимог ДБН 

В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки». 

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 

Максимально допустимий відсоток забудови не регламентується.  

- максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 

Максимально допустима щільність населення не регламентується.  

- відступ до меж червоних ліній регулювання забудови 

Мінімальний відступ до меж червоних ліній регулювання забудови для гро-

мадських будівель – по межі червоної лінії. 

Мінімальний відступ від житлових будинків до червоних ліній вулиць: ма-

гістральних - не менше 6,0 м, а житлових – 3,0 м. 

- мінімально допустимі відстані до існуючих будівель і споруд 

У відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН 1.1-

12:2014. 

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середо-

вища. 

З метою формування здорового та комфортного середовища проживання, 

місць прикладання праці і забезпечення охорони природного середовища рішен-

нями детального плану території рекомендовано виконання ряду планувальних 

та інженерних заходів по облаштуванню території.  

У межах розробки ДПТ відсутні підприємства, які потребують улаштування 

санітарно–захисних зон і виділяють шкідливі викиди в ґрунт, воду чи в атмос-

феру. Об'єкти, що мають охоронні зони – ГРП (ШРП). Ряд елементів інженерної 

інфраструктури мають охоронні зони.  
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В період будівництва слід забезпечити безпеку природного середовища від 

забруднень від технологічних процесів виробництва робіт. Місце розташування 

планованого комплексу житлових будинків з вбудованими та вбудовано-прибу-

дованими громадськими приміщеннями не належить ні до заповідників, ні до 

сільськогосподарських земель. На майданчику відсутні поклади корисних копа-

лин. 

Згідно інформації Департаменту екології та природних ресурсів місця вида-

лення відходів, склади непридатних та заборонених до використання пестицидів 

та агрохімікатів на даній території відсутні. Інформація щодо завишення радіа-

ційного природнього фону та радіонуклидів – відсутня. Джерело забруднення 

підземних вод розміщеного в районі розробки ДПТ спостерігається у місцях ску-

пчення транспорту. Основним джерелом забруднення повітря є автотранспорт. 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів. 

Загальна екологічна обстановка в районі розробки ДПТ нормальна. 

Джерел забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами на про-

ектованій території немає. 

Проектом передбачається комплекс заходів, спрямованих на охорону навко-

лишнього середовища: 

• Розміщення та орієнтація об'єкту, пропонованого під будівництво компле-

ксу житлових будинків, що забезпечує тривалість інсоляції приміщень, згідно 

ДБН 2.2-12:2019; 

• Озеленення ділянок з високим рівнем благоустрою, догляд та очищення 

території; 

• Захист ґрунтів від механічного, хімічного і бактеріального забруднення, 

збереження ґрунтово-рослинного покриву; 

• Вертикальне планування території, забезпечує поверхневий стік дощових 

і талих вод; 
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• Для захисту від акустичного забруднення вздовж магістральної вуличної 

мережі, забезпечення акустичного режиму, якій відповідає гігієнічним нормати-

вам, слід забезпечувати шляхом застосування містобудівних, будівельних та 

конструктивних заходів, а також використанням адміністративно-організацій-

них засобів; 

• Застосування природних і штучних акустичних екранів; 

• Своєчасний ремонт дорожніх покриттів, прилеглих до ділянки підходів та  

проїздів. 

Охорона атмосфери, водних об'єктів та ґрунтів від забруднення. 

Територія оснащена системами водопостачання, господарської фекальної 

каналізації, електропостачання, опалення (центральне), мережами зв'язку. Ски-

дання госппобутових стоків здійснюється в міські закриті мережі. 

Теплопостачання житлових комплексів здійснюється від міської мережі 

центрального опалення. 

Земляні роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж виробляються 

на відстані не ближче 2 м від стовбурів дерев і 1 м до чагарнику. 

Після закінчення будівництва територія будмайданчика повинна бути очи-

щена від сміття. 

 Територія, вільна від забудови, після закінчення будівельно-монтажних ро-

біт підлягає благоустрою та озеленення, у відповідності з проектними рішен-

нями. Травосуміш, призначена для посадки на газонах повинна мати щільну ко-

реневу систему. Вертикальне планування поверхні землі виконана з ухилами, що 

забезпечують водовідвід в систему зливової каналізації і виключають застій 

води. При виробництві будівельно-монтажних робіт слід дотримуватися вимог 

щодо запобігання запиленості та загазованості повітря. Заходи з охорони навко-

лишнього середовища слід приймати згідно з вимогами «СНиП 3.01.01-85» та 

«СНиП 3.05.03-85 »   

SWOT-аналіз території планування 
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  Внутрішнє середовище 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Вигідне місце розташування. 

2. Впровадження заходів з підвищення 

охорони довкілля 

3. Вдосконалення інженерної та транс-

портної інфраструктури. 

 

1. Значна конкуренція. 

2.Перенасичення ринку 

нерухомості. 

  

Зовнішнє середовище 

Можливості (О) Загрози (Т) 

1. Рентабельність інвестицій.  

2. Розвиток комфортних умов мешкання 

у місті Одесі 

1. Недосконалість і нестабільність 

законодавства.  

2.Соціально-політична 

нестабільність. 

 
7.6. Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля 

Таблиця «Оцінка ймовірного впливу реалізації планової діяльності 

містобудівної документації на довкілля відповідно до контрольного переліку»: 

                   Таблиця №7.6. 

№ 
Чи може реалізація 

планованої діяльності 

спричинити: 

Очікування впливу 
Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 

Так Ймовірно Ні 

Повітря 

1 Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел? 

+ 

   

2 Збільшення викидів 

забруднюючих речовин від 

пересувних джерел? 

+ 
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3 Погіршення якості 

атмосферного повітря? 

 
 

+  

4 Появу джерел неприємних 

запахів? 

 
 

+  

5 Зміни повітряних потоків, 

вологості, температури або 

ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату? 

  

+ 

 

Водні ресурси 

6 Збільшення обсягів скидів у 

поверхневі води? 

 + 
 

 

7 Збільшення скидання 

шахтних і кар’єрних вод у 

водні об’єкти? 

  

+ 

 

8 
Значне зменшення кількості 

вод, що використовуються 

для водопостачання 

населенню? 

  

+ 

 

9 Збільшення навантаження 

на каналізаційні системи та 

погіршення якості очистки 

стічних вод? 

  

+ 

 

10 Появу загроз для людей і 

матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою 

(зокрема таких, як паводки 

або підтоплення)? 

  

+ 

 

11 Зміни напрямів і швидкості 

течії поверхневих вод або 

зміни обсягів води будь-

якого поверхневого водного 

об’єкту? 

  

+ 

 

12 Порушення гідрологічного 

та гідрохімічного режиму 

малих річок регіону? 

  
+ 
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13 Зміни напряму або 

швидкості потоків 

підземних вод? 

  

+ 

 

14 Зміни обсягів підземних вод 

(шляхом відбору чи скидів 

або шляхом  

порушення водоносних 

горизонтів)? 

  

+ 

 

15 Забруднення підземних 

водоносних горизонтів? 

  
+ 

 

Відходи 

16 Збільшення кількості 

утворюваних твердих 

побутових відходів? 
+ 

   

17 Збільшення кількості 

утворюваних чи 

накопичених промислових 

відходів IV класу 

небезпеки? 

+  

 

 

18 Збільшення кількості 

відходів I- III класу 

небезпеки? 

+  

 

 

19 Спорудження еколого- 

небезпечних об’єктів 

поводження з відходами? 

  

+ 

 

20 
Утворення або накопичення 

радіоактивних відходів? 

  
+ 

 

Земельні ресурси 

21 Порушення, переміщення, 

ущільнення ґрунтового 

шару? 

 

+   

22 Будь-яке посилення 

вітрової або водної ерозії 

ґрунтів? 

  
+ 
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23 Зміни в топографії або в 

характеристиках рельєфу? 

  
+ 

 

24 Появу таких загроз, як 

землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та 

інші подібні загрози через 

нестабільність літогенної 

основи або зміни 

геологічної структури? 

  

+ 

 

25 Суттєві зміни в структурі 

земельного фонду, чинній 

або планованій практиці 

використання земель? 

  

+ 

 

26 Виникнення конфліктів між 

ухваленнями цілями 

документа державного 

планування та цілями 

місцевих громад? 

  

+ 

 

Біорізноманіття та рекреація 

27 Негативний вплив на 

об’єкти природно-

заповідного фонду 

(зменшення площ, початок 

Небезпечної діяльності у 

безпосередній близькості 

або на їх території тощо)? 

  +  

28 Зміни у кількості видів 

рослин або тварин, їхній 

чисельності або 

територіальному 

представництві? 

  

+ 

 

29 Збільшення площ зернових 

культур або 

сільськогосподарських 

угідь в цілому? 

  

+ 

 

30 Порушення або деградацію 

середовищ існування диких 

видів тварин? 

  
+ 
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31 Будь-який вплив на 

кількість і якість наявних 

рекреаційних 

можливостей? 

  

+ 

 

32 Інші негативні впливи на 

естетичні показники 

об’єктів довкілля (перепони 

для 

публічного огляду 

мальовничих краєвидів, 

появу естетично прийнятих 

місць, руйнування 

пам’ятників природи 

тощо)? 

  

+ 

 

Населення та інфраструктура 

33 Зміни в локалізації, 

розміщенні, щільності, та 

зростанні 

кількості населення будь-

якої території? 

 

 

+  

34 Вплив на нинішній стан 

забезпечення житлом або 

виникнення нових потреб у 

житлі? 

 

 

+  

35 Суттєвий вплив на нинішню 

транспортну систему? 

Зміни в структурі 

транспортних потоків? 

  

+ 

 

36 Необхідність будівництва 

нових об’єктів для 

забезпечення транспортних 

сполучень? 

 

 

+  

37 Потреби нових або суттєвий 

вплив на наявні комунальні 

послуги? 

 

 

+  

38 Появу будь-яких реальних 

або потенційних загроз для 

здоров’я людей? 

  +  
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Екологічне управління та моніторинг 

39 Послаблення правових і 

економічних механізмів 

контролю в галузі 

екологічної безпеки? 

  

+ 

 

40 Погіршення екологічного 

моніторингу? 

  
+ 

 

41 Усунення наявних 

механізмів впливу органів 

місцевого 

самоврядування на процеси 

техногенного 

навантаження? 

  

+ 

 

42 Стимулювання розвитку 

екологічно небезпечних 

галузей виробництва? 

 

 

+  

Інше 

43 Підвищення рівня 

використання будь-якого 

виду природних ресурсів? 

 

 

+  

44 Суттєве вилучення будь-

якого невідновлюваного 

ресурсу? 

  

+ 

 

45 Збільшення споживання 

значних обсягів палива або 

енергії? 

 

 

+  

46 Суттєве порушення якості 

природного середовища? 

  
+ 

 

47 Появу можливостей 

досягнення 

короткотермінових цілей, 

які ускладнюватимуть 

досягнення довготривалих 

цілей у майбутньому? 

  

+ 
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48 Такі впливи на довкілля або 

здоров’я людей, які самі по 

собі будуть значними, але у 

сукупності можуть 

викликати значний 

негативний екологічний 

ефект, що матиме значний 

негативний прямий або 

опосередкований вплив на 

добробут людей? 

  

+ 

 

 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планувальних рі-

шень не передбачається значного збільшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та погіршення його стану. До очікуваних потенційних дже-

рел викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря відносяться: інже-

нерне обладнання, автотранспорт - заїзд та виїзд з території. 

Вплив на водні ресурси. Вплив реалізації планувальних рішень полягає у 

водоспоживанні і водовідведенні до централізованих мереж. Заплановане обла-

днання об’єкту, у тому числі організація зливової каналізації, зворотне водопо-

стачання, зводить вплив на водні ресурси до мінімуму, тому можна вважати його 

допустимим.  

Відходи. Під час експлуатації об’єкту очікується утворення відходів ІV 

класу небезпеки, що передаватимуться до спеціалізованих підприємств для 

подальшого вивезення на звалища, утилізацію тощо. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планувальних рішень не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких 

загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози. 

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В містобудівній 

документації не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до 

негативного впливу на біорізноманіття. 
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Електромагнітне випромінювання: нормування електромагнітного 

випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється 

згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами 

електромагнітних полів», затвердженими наказом МОЗ України від18.12.2002 за 

№ 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення 

організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів 

індивідуального захисту. 

Будь-яких ускладнень не виникало. 

Як вбачається з вищенаведеного, виникнення будь-яких негативних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не прогнозується. 

 

 8. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Внаслідок реалізації зазначеного документу державного планування 

виникнення будь-яких негативних наслідків не прогнозується. 

Будівництво об’єкту планування можливо здійснювати на власній земельній 

ділянці, придбаній у власність або отриманій в оренду. Ключовим моментом є 

наявність відповідного цільового призначення «землі промисловості», а при його 

відсутності слід вирішити питання щодо зміни цільового призначення.  

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України: «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», 

«Про охорону земель», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», 

«Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про 

рослинний світ», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про затвердження державних санітарних правил та норм захисту 
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населення від впливу електромагнітного випромінювання», Водного, 

Земельного, Лісового кодексів України тощо.  

Обмеженнями впливу на ґрунти і рослинний світ є: законодавчі вимоги 

щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного світу, запобігання 

небажаним змінам ґрунтів і природних рослинних угрупувань та негативному 

впливу на них господарської діяльності. Санітарно-епідеміологічне обмеження 

встановлюється за нормативами ҐДР шумового впливу та напруженості, 

обмеження щодо утримання зелених насаджень.  

Передбачено максимальне збереження природного ландшафту. 

Передбачено проведення досліджень з метою визначення ґрунтових 

характеристик. 

Передбачено здійснення відповідних компенсаторних заходів. 

Поводження з рослинним шаром ґрунту передбачено у встановленому 

законодавством порядку.  

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва передбачено у 

порядку, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

17.11.1997 №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат  

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню». 

Забезпечення наявності законодавчо встановлених СЗЗ щодо об’єктів, 

розміщення та експлуатація яких передбачає необхідність їх утворення. 

Передбачено організацію системи водопостачання та водовідведення. 

Передбачено організацію системи збору, очищення та відведення дощових 

стоків.  

Передбачено захист відкритих ґрунтів від механічного та хімічного 

забруднення; 

Передбачено покриття проектованих проїздів, майданчиків, автостоянок, 

пішохідних доріжок мають тверде покриття без канцерогенних випаровувань; 
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Передбачено організацію системи роздільного збору відходів і їх 

своєчасного видалення, загальне впорядкування території. 

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля». 

При здійсненні озеленення території не допускається використання порід 

рослин, що дають при цвітінні пластівці, волокна, оточені насіння тощо - ті, що 

можуть засмічувати обладнання. 

Забезпечення наявності СЗЗ об’єкту.  

Відповідні графічні матеріали наведені в матеріалах ДПТ. 

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього 

середовища, будівельно-монтажні роботи та експлуатація об’єкта не спричинить 

негативного впливу на соціально-економічне середовище, планована діяльність 

передбачає надання розширення комерційного та виробничого потенціалу 

району та області, а також передбачає утворення нових робочих місць та 

розвиток підприємницької діяльності.  

9. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДЕНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, 

ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ 

СЕО, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 

ТАКОЇ ОЦІНКИ 

  

 9.1 Розгляд альтернативних варіантів 

Відомості щодо технічних альтернатив. 

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального плану території у 

межах вулиць:  Люстдорфська дорога, Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської 

дороги та Тополина у м. Одесі з метою розгляду альтернативних планувальних 

рішень і їх екологічних наслідків були прийняті два сценарії, а саме: 

- альтернативний варіант №1 «Нульовий сценарій»; 
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- альтернативний варіант №2 «Впровадження планової діяльності, 

передбаченої детальним планом території» 

Альтернативний варіант №1 «Нульовий сценарій» 

При гіпотетичному «Нульовому сценарії» не складається і не 

затверджується містобудівна документація, що не дозволяє подальші кроки 

реалізації рішень стосовно будівництва та експлуатації об’єктів, передбачених 

даним детальним планом території.  

Цей сценарій не надає можливості розвитку громадської забудови і 

комерційної галузі села та в цілому району. Крім того, дані обставини можуть 

створювати умови хаотичної, найчастіше несприятливої тенденції забудови 

щодо стану довкілля, здоров’я населення. Отже, результати проведеної 

стратегічної екологічної оцінки призводять до висновку, що при «Нульовому 

сценарії» подальший розвиток умов рекреаційної забудови та закладів 

загального користування міста є очевидно невигідним, і ця альтернатива веде до 

погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних 

ресурсів, хаотичної забудови та погіршення міського ландшафту в цілому. 

Альтернативний варіант №2 «Впровадження планової діяльності, 

передбаченої детальним планом території» 

Пропозиціями детального плану території намічається будівництво об’єктів 

житлової забудови та адміністративно-громадських закладів з повним 

інженерно-комунікаційним забезпеченням. Також, планувальними рішеннями 

враховані рішення з благоустрою та озеленення території планування. Реалізація 

даного рішення в подальшому дозволяє: 

● розвиток комфортних умов проживання та потенціалу району; 

● впорядкування території; 

● здійснення благоустрою території; 
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● вдосконалення дорожньо-транспортної мережі вулиць і пішохідних 

тротуарів, включаючи сучасне тверде дорожнє покриття, розмітку, зовнішнє 

освітлення, благоустрій і озеленення, водовідведення. 

Проаналізувавши данні альтернативи можна зробити висновок, що при 

альтернативі відмови від будівництва «Нульова альтернатива» стан довкілля в 

цілому не поліпшиться. 

На підставі вищезазначеної інформації, можна стверджувати, що негативні 

фактори впливу при будівництві та експлуатації об’єктів планованої діяльності 

можна оцінити, як допустимі за умови дотримання всіх норм проектування, 

будівництва та експлуатації. 

Територіальна альтернатива. 

При розгляді вибору земельної ділянки щодо провадження планованої 

діяльності враховані: відношення території до земель природоохоронного 

призначення; відомості щодо рельєфу та забудови території; відомості щодо 

наявності або відсутності зелених насаджень; наявність транспортної 

інфраструктури. Позитивним фактором є також вигідне розташування 

проектованої території щодо існуючих природних умов та транспортних мереж. 

Місце провадження планованої діяльності:  

територіальна альтернатива 1: земельна ділянка, загальною площею 11,88 

га, у межах вулиць:  Люстдорфська дорога, Левітана, 2-а лінія 6-й ст. 

Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі. 

територіальна альтернатива 2 відсутня.  

Вибрана територіальна альтернатива є оптимальною. 
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10. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ  

 

Стратегічна екологічна оцінка не завершується затвердженням розділу 

«Охорони навколишнього природного середовища», а продовжується у вигляді 

моніторингу змін стану довкілля, здоров’я населення та умов життєдіяльності 

населення. Метою проведення моніторингу є перш за все виявлення змін 

викликаних, впровадженням планової діяльності, зокрема негативні зміни та 

потенційно небезпечні сигнали. Виявлення негативного впливу повинно 

супроводжуватись впровадженням пом’якшуючих заходів із чітким 

дотриманням вимог чинного законодавства.  

Стратегічні напрями, стратегічні й оперативні цілі та оперативні за-

вдання Стратегії розвитку району ДПТ наведені в табл. 4.1. 

Стратегія розвитку району ДПТ міста Одеса 

Таблиця 10.1 

Оперативна ціль Сфери реалізації проектів 

1 2 

Стратегічний напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.1. Ресурсоефективне та 

економічно вигідне пово-

дження з відходами 

Впровадження селекційного збирання відходів 

Сучасна інфраструктура роздільного сорту-

вання ТПВ з забезпеченням значного відсотку 

сортування та переробки ТПВ з вилученням 

небезпечних та ресурсоцінних компонентів. 

Проведення кампанії у засобах інформації 

щодо необхідності роздільного збору сміття. 

Участь в розробці та впровадження програми 

поводження з відходами та удосконалення 

схеми санітарного очищення міста 
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А.1.2.Зменшення забруднення 

атмосферного повітря міста 

Розвиток автоматизованої системи контролю 

та обліку викидів від джерел забруднення 

А.1.3.Безпечне водопоста-

чання та водовідведення 

Зменшення обсягів забору води через впрова-

дження раціональної системи водопостачання. 

Встановлення додаткових систем (фільтрів) 

для очищення води у місцях водоспоживання. 

Реконструкція мереж водопостачання, водо-

відведення, включаючи мережі дощової кана-

лізації 

А.1.4. Екологічний моніто-

ринг та інформування 

Участь в організації та розбудові відкритої си-

стеми моніторингу стану довкілля, зокрема, 

атмосферного повітря, ґрунтів в м. Одесі. 

Впровадження системи інформування насе-

лення про стан довкілля 

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система жит-

тєзабезпечення міста 

А.2.1. Розвиток міської сис-

теми управління енергетич-

ними ресурсами 

Участь у впровадженні системного комплекс-

ного міського енергоменеджменту стандартів 

енергоспоживання для житлового фонду, буді-

вель соціальної сфери та комунального госпо-

дарства. Участь у впровадженні міської про-

грами енергомоніторингу 

А.2.2. Енергоефективні сис-

теми вуличного освітлення 

міста 

Створення системи "розумного" забезпечення 

міського освітлення з застосуванням альтерна-

тивних джерел енергії на основі світлодіодних 

світильників. Поетапне запровадження енерго-

ефективного зовнішнього освітлення мікро-

району 

А.2.3. Енергоощадне, комфор-

тне житло та енергоефективні 

будівлі бюджетної сфери 

Активне інформування населення щодо мож-

ливостей реалізації проектів в рамках держав-

ної програми "Тепла оселя" Відшкодування 

відсоткових ставок по кредитних коштах, за-

лучених ОСББ та ЖБК на впровадження захо-

дів з енергозбереження та енергоефективності 

у багатоквартирних будинках Термомодерні-

зація житлових багатоповерхових будинків. 
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Заміщення природного газу у системах опа-

лення та гарячого водопостачання багатопове-

рхових житлових будинків за рахунок викори-

стання потенціалу скидного тепла вентиляцій-

них систем та сонячної енергії. Термомодерні-

зація будівель установ бюджетної сфери. Пе-

реведення теплопостачання будівель установ 

бюджетної сфери на теплові насоси. Модерні-

зація теплових вводів багатоповерхових жит-

лових будинків та громадських будівель на 

базі індивідуальних теплових пунктів. Впрова-

дження інноваційних технологій утилізації те-

пла стічних вод Облаштування житлових бу-

динків сонячними колекторами для підігріву 

води 

Стратегічний напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.1. Місто високотехнологічної екологічно безпечної 

промисловості 

B.1.1. Системне впрова-

дження проекологічних тех-

нологій у бізнесі 

Впровадження сучасних технологій при виро-

бництві тепла 

Стратегічний напрям C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаніс-

тики 

Стратегічна ціль С 1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 

сполучення 

C.1.1. Місто комфортної тран-

спортної мережі 

Розробка концепції оптимізації дорожнього 

руху, перерозподіл транспортних потоків на 

території міста, обмеження транзитних пото-

ків вантажівок. Підвищення безпеки транспор-

тних магістралей району ДПТ, модернізація 

систем світлофорів, дорожніх розв’язок, впро-

вадження автоматизованих систем керування 

дорожнім рухом. Створення сучасної системи 

паркування в громадських місцях. Проведення 
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капітальних ремонтів, реконструкції та будів-

ництва доріг. Розробка транспортної стратегії, 

модернізація технологічних систем безпеки 

руху 

C.1.2. Розвиток доступного 

муніципального транспорту 

Участь у проведенні комплексного обсте-

ження пасажиропотоків на маршрутах місь-

кого пасажирського транспорту загального ко-

ристування в районі міста. Програма підви-

щення культури водіїв щодо обслуговування 

мешканців та гостей міста 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середо-

вище 

C.2.1.Упорядкування парко-

вих зон у районах міста, дос-

тупних для всіх груп насе-

лення 

Інвентаризація зелених насаджень, паркових 

зон району. Оцінка рекреаційного потенціалу 

району. Розроблення концепції озеленення 

району відповідно до вимог європейських нор-

мативів, розвитку територій зелених наса-

джень загального користування, прибудинко-

вого озеленення. Облаштування та організація 

нових паркових і рекреаційних ділянок з вико-

ристанням зелених щитов. Організація нових 

парків і скверів. Реконструкція існуючих 

скверів, відповідно до тематичних напрямів: 

ландшафтний парк, парк квітів. Облаштування 

місць для здорового та змістовного дозвілля з 

залученням фахівців культурно-освітньої 

сфери. Започаткування серед мешканців рай-

ону масового висадження саджанців дерев 

C.2.2. Місто креативної архі-

тектури та естетики міського 

простору 

Актуалізація містобудівної документації. По-

єднання архітектурного минулого та майбут-

нього міста. Запровадження естетичної та без-

печної реклами. Естетичне облаштування зу-

пинок міського транспорту 
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C.2.3. Охайне місто Підготовка та впровадження схеми санітарної 

очистки району з використанням сучасної еко-

логічно безпечної техніки, біологічних препа-

ратів останнього покоління. Актуалізація пра-

вил благоустрою. Обладнання району достат-

ньою кількістю урн, захищених місць зби-

рання побутових відходів, засобів зручного ві-

дпочинку на вулицях міста. Забезпечення ес-

тетики та безпеки будівельних майданчиків, 

місць реконструкції будівель 

C.2.4. Безпечне місто Розвиток системи відеоспостереження за тери-

торіями та об’єктами району. Розвиток сис-

теми екстреного інформування містян 

С.2.5. Місто здорових тради-

цій 

Розвиток ігрових видів спорту. Створення 

спортивних майданчиків, розвиток мережі ди-

тячо-юнацьких спортивних шкіл. Перетво-

рення пришкільних територій на осередки 

спорту та здоров’я 

C.2.6. Вільне для спілкування 

та використання інтернет-зв'я-

зку середовище 

Перетворення на зони інформаційної доступ-

ності територій шкіл, парків, місць громадсь-

кого відвідування та громадського транспорту 

(WI-Fi, місця для підзарядки гаджетів) 

Стратегічний напрям D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль D.1. Оптимізована система охорони здоров’я та соціа-

льних послуг 

D.1.1. Місто доступних і якіс-

них медичних послуг 

Формування системи сімейних амбулаторій на 

основі центрів первинної медикосанітарної до-

помоги (далі – ПМСД). Впровадження елект-

ронного забезпечення процесу надання послуг 

з лікування та процесу забезпечення ліками. 

Поглиблення взаємодії пунктів невідкладної 

допомоги, Центрів ПМСД, екстреної медичної 

допомоги міста. Технічне переоснащення ліку-

вального закладу 
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D.1.2. Створення системи 

профілактики захворюваності 

Технічне забезпечення ранньої діагностики за-

хворювань серед дорослого та дитячого насе-

лення району. Застосування сучасних інфор-

маційних технологій лікарями центрів первин-

ної медико-санітарної допомоги в профілакти-

чному інформуванні населення району 

Стратегічна ціль D.2. Активна, відповідальна громада та ефективне уп-

равління містом 

D.2.1. Системна комунікація 

"влада – громадськість" 

Розширення комунікації через місцеві ЗМІ та 

Центри громадських комунікацій. Впрова-

дження механізмів залучення громадськості до 

прийняття управлінських рішень. Системне 

екологічне та гендерне інформування мешкан-

ців району міста. Моніторинг використання 

екологічного податку. Подальше впрова-

дження бюджету участі. Створення умов про-

ведення загальноміських, районних громадсь-

ких обговорень 

D.2.2. Поширення соціально 

значущої інформації 

Розбудова бібліотечної мережі міста через 

створення центрів надання району соціально 

значущої інформації на базі бібліотек. Прове-

дення системної роз’яснювальної компанії се-

ред населення про необхідність роздільного 

сортування сміття, енергозбереження, участі в 

управлінні містом, районом 

D.2.3. Відкрите місто: елект-

ронні ресурси для містян та 

система підтримки їх викори-

стання 

Участь у розробці електронної карти повнова-

жень підрозділів міської ради. Впровадження 

"відкритого бюджету". Підвищення рівня дос-

тупності ресурсів комунальної власності 

 

10.2. Організація моніторингу фактичного впливу Стратегії на до-

вкілля 

Стратегія передбачає створення системи моніторингу та її реалізацію. Він 

базуватиметься на аналізі досягнення запланованих результатів з використанням 
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визначених показників (індикаторів), серед яких є й екологічні індикатори 

(табл. 10.2). 

                Таблиця №10.2  

№ Індикатор 

Забруднення повітря 

1 Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних і пересувних джерел 

2 Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид 

вуглецю, пил, діоксиди азоту та сірки) в атмосферне повітря 

3 Індекс забруднення атмосфери 

Водні ресурси 

1 Обсяги забору та використання свіжої води 

2 Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти 

Озеленення 

1 Рівень озеленення території 

Енергетика 

1 Споживання енергоресурсів установами комунальної 

власності 

Відходи 

1 Обсяги утворення ТПВ на території підприємства 

2 Обсяги утилізованих промислових відходів 

3 Обсяги накопичених відходів 

4 Процес поводження з відходами 

      Здоров’я населення 
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1 Рівень захворюваності населення  

2 Кількість новоутворень у жителів 

Реалізація Стратегії розвитку району ДПТ не має супроводжуватися появою 

нових негативних наслідків для довкілля. Впровадження багатьох оперативних 

цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації в районі мі-

ста Одеса. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можли-

вих негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які можна приймати як 

допустимі. Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження 

Стратегії є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля 

матиме Стратегія, а також необхідною передумовою забезпечення збалансовано-

сті розвитку міста. Необхідно передбачити регулярність збору моніторингових 

даних за визначеними індикаторами та їх постійний аналіз для врахування під 

час прийняття рішень щодо планування розвитку у майбутньому. З огляду на за-

значене можна стверджувати, що в цілому розроблення Стратегії розвитку міста 

Одеси, в тому числі району ДПТ, проведено з урахуванням ймовірних впливів на 

довкілля та з прагненням їх мінімізації. Реалізація Стратегії за умови дотримання 

екологічних вимог має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на до-

вкілля. Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення підприємництва та покра-

щення освітнього й культурного простору, із зусиллями, спрямованими на еко-

безпечний розвиток, забезпечуватиме в місті покращення стану довкілля та до-

сягнення високих показників енергоефективності й енергозбереження. 

Стратегічна екологічна оцінка не завершується прийняттям рішення про за-

твердження Стратегії. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я 

населення, повинні відслідковуватися під час реалізації Стратегії, зокрема, з ме-

тою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо 

їх усунення. Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади 

та громадськості. Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моні-
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торингу значного впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалі-

зації затвердженого плану або програми (ст. 12). Результати моніторингу мають 

бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охорони здоров'я, а 

також громадськості. 

Результати моніторингу можуть бути використані для: 

• порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інфо-

рмацію про реалізацію плану або програми; 

• отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбу-

тніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

• перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними ор-

ганами влади; 

• перевірки того, що план або програма виконується відповідно до затвер-

дженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення 

або пом'якшення несприятливих наслідків. 

Підсумки результатів моніторингу підводяться один раз на півроку у ви-

гляді піврічних звітів, в яких фіксуються та аналізуються: 

– ступінь виконання кожного завдання проекту; 

– невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції; 

– дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів; 

– оцінка потреб у фінансуванні; 

– пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланова-

них результатів. Система запропонованих в Стратегії індикаторів включає еко-

лого-економічні та екологічні індикатори: 

• економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних 

заходів; 

• економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефекти-

вних заходів; 
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• обсяги коштів, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в про-

екти енергоефективності, залучені містом; 

• зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; 

• обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середо-

вища; 

• кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти. 

 

11. ОПИС ЙОМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЛЕННЯ  

 

Відсутні. 

 

12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ  

 

Розроблення детального плану території у межах вулиць:  Люстдорфська 

дорога, Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі, 

передбачено рішенням Одеської міської ради від 22.07.2020 № 6226-VII «Про 

розробку Детального плану території у межах вулиць Люстдорфська дорога, Ле-

вітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі» (розроб-

ник – Комунальне підприємство « Одеське міське проектно - виробниче бюро 

архітектури та містобудування » Одеської міської ради).  

Наданий детальний план території у межах вулиць:  Люстдорфська дорога, 

Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі розроб-

ляється відповідно до: «Схеми планування території Одеської області», розроб-

леної ДП «Український Державний науково-дослідний інститут проектування 

міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» м. Київ, 2012 та затвердженої рішенням 

Одеської обласної ради від 24.04.2013 №775-VІ, генерального плану м. Одеси 

затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 № 6489-VI, Про-

грами соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області, затве-

рдженої рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2018 №837-VII. 
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Мета детального плану території: деталізація та уточнення в більш 

великому масштабі планувальної схеми території в частині визначення 

функціонального призначення територій, будівель і споруд на розрахунковий 

строк; визначення планувальної організації, просторової композиції та 

параметрів забудови; охорони навколишнього середовища; розміщення нового 

будівництва; організації транспортного і пішохідного руху; узгодження 

приватних, громадських та державних інтересів при використанні територій 

(погодження розміщення об’єкту планування з місцевими органами 

самоврядування, охорони навколишнього середовища, власником доріг та інш.); 

визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;  

створення сприятливих умов для залучення  інвестицій у виробничу сферу; 

створення інженерної інфраструктури та інженерного забезпечення; благоустрій 

території. 

Після затвердження ДПТ – основний документ, відповідно до якого повинні 

надаватися містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок для 

подальшої розробки проектної документації на будівництво конкретних об’єктів 

з урахуванням вимог, обмежень, які сформульовані у рішеннях місцевих органів 

влади, листах підприємств, компаній, що поставляють паливно-енергетичні 

ресурси, послуги зв’язку і таке інше. 

Планувальними рішеннями детального плану території передбачене розмі-

щення житлової та громадської забудови.  

Основною метою розробки детального плану території є уточнення і деталі-

зація проектних рішень генерального плану м. Одеси затвердженого Одеською 

міською радою (рішення № 6489-VI від 25.03.2015 р.), у частині планувальної 

структури та функціонального призначення території в межах розробки, з ураху-

ванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; уточнення черво-

них ліній (вул. Люстдорфська дорога, вул. Левітана, вул. 2-а лінія 6-й ст. 
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Люстдорфської дороги, вул. Тополина) з урахуванням існуючої забудови та в по-

дальшому прийняття їх за основу при корегуванні генерального плану м. Одеси; 

утворення ділянок озеленення територій загального користування; визначення 

параметрів забудови окремих земельних ділянок; визначення планувальних об-

межень використання території. 

Проектні рішення детального плану розроблено на період дії генерального 

плану та реалізації  від 3 до 7 років. 

На території кварталу планування є існуюча забудова, представлена у своїй 

більшості житловими   будинками малої, середньої  поверховості, громадськими 

будівлями і об'єктами обслуговування.  

Територія зони впливу даного кварталу сформовано також багатоквартир-

ними житловими будинками, та окремо розташованими громадськими спору-

дами торговельного призначення. 

На території ДПТ заплановано знесення  одноповерхових та двоповерхових 

житлових та господарських споруд, яка належить на правах власності інвестору 

нового будівництва та перебуває у комунальній власності міста. 

В межах розроблення детального плану території передбачається: 

- будівництво 10-поверхового 3-секційного житлового будинку з підзем-

ним паркінгом на 75 м/місць та вбудовано-прибудованими приміщеннями дитя-

чого дошкільного закладу на 60 і повним інженерно-комунікаційним забезпечен-

ням;  

- будівництво вбудовано-прибудованого дитяче-дошкільного закладу на 60 

місць; 

- будівництво загальноосвітньої школи на 900 місць; 

- благоустрій та озеленення території житлового мікрорайону; 

- будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, організація місць збері-

гання легкового автотранспорту;  

- влаштування пожежних резервуарів та трансформаторних підстанцій; 

- забезпечення можливості підходу людей до пунктів зупинок, заходів для 
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забезпечення руху мало мобільних груп населення на внутрішньо квартальних 

об'єктах, вулицях, провулках та інші; 

- влаштування пішохідних алей і доріжок вздовж проїжджої частини вулиць 

і проїздів; 

- вдосконалення дорожньо-транспортної мережі вулиць і пішохідних троту-

арів, включаючи влаштування сучасного твердого дорожнього покриття, зовні-

шнього освітлення, благоустрою та озеленення територій вздовж проїжджої ча-

стини, пристрій нової і модернізації існуючої системи відведення зливових сто-

ків. 

Техніко-економічні показники: 

 

№

п/п 
Елементи території 

Показники 

га % 

 
Ділянка в межах розробки ДПТ,  

у тому числі: 
11,88 100 

1 
В межах червоних ліній,  

у тому числі: 
5,79 48,73 

1.1 Територія рекреаційного призначення 2,09 17,59 

1.2 Територія житлової забудови, у тому числі 

індивідуальної житлової забудови 
2,26 19,02 

1.3 Територія об'єктів громадської забудови 0,16 1,34 

1.4 Території, зайняті вулицями і дорогами 1,28 10,76 

2 
За межами червоних ліній,  

у тому числі: 
6,09 51,27 

2.1 Території, зайняті вулицями і дорогами 1,11 9,34 

2.2 Території  рекреаційного призначення 2,18 20,87 

2.3 Територія об'єктів громадської забудови 0,29 2,41 

2.4 Територія житлової (у тому числі індив.) за-

будови 
1,41 11,86 

2.5 Територія паркінгів 0,80 6,76 
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Інженерна підготовка та інженерний захист території. 

Згідно зі «Схемою інженерно-геологічного районування України», терито-

рія відноситься до категорії підвищеної складності освоєння по інженерно-гео-

логічним умовам. 

Але за даними Управління інженерного захисту територій та розвитку узбе-

режжя розглянута територія розташована в межах лесового плато Причорномор-

ської низовини. Геологічний розріз складний лесовидними суглинками різного 

мехсостава, що залягають на червоно-бурих глинах верхнеплиоценового віку, 

нижче по розрізу залягає товща понтичних вапняків, подстилаемая сіро-зеле-

ними меотическими глинами. 

Ґрунтові води приурочені до лесовидних ґрунтів четвертинних відкладень. 

Для забезпечення заходів з протистояння можливому підтопленню терито-

рії слід застосовувати дренажну систему.  

На розглянутій території спостерігаються наступні небезпечні інженерно-

геологічні процеси: розвиток насипних ґрунтів, підтоплення території ґрунто-

вими водами, підйом рівня підземних вод, просадковість лесової товщі та ін. 

При забудови таких територій необхідно передбачати проведення деталь-

них ретельних інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень з метою ви-

явлення зон тектонічних розломів, де внаслідок збільшення сейсмічної інтенси-

вності та зміни фізико-механічних властивостей порід може виникнути необхід-

ність виконувати додаткові заходи щодо посилення основ і фундаментів. 

Уточнення бальності території слід виконати після проведення вишукуваль-

них робіт по мікросейсморайонірованню. 

Необхідність проведення геофізичних досліджень визначається на більш пі-

зніх стадіях проектування.  

Забороняється розміщення будівель і споруд без виконання спеціальних за-

ходів з інженерного захисту територій забудови.  
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Інженерна підготовка і захист території повинна бути виконана у відповід-

ності з ДБН Ст. 2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення». Інже-

нерне забезпечення та благоустрій території повинні відповідати ДБН Б. 2.2-

5:2011 «Благоустрій територій». 

У межах розробки ДПТ розташовується територія, призначена під забудову, 

яка вимагає заходів з інженерної підготовки з наступних причин: 

• віднесення території до сейсмічної; 

• наявності лесовидних ґрунтів; 

• наявність територій з можливими підземними виробками; 

• території можливого підтоплення. 

При розробці ДПТ визначені наступні заходи з інженерного захисту, які по-

винні забезпечити: 

• запобігання, усунення або зниження до допустимого рівня негативного 

впливу можливих небезпечних процесів захищаються на території, будівлі та 

споруди; 

• найбільш повне використання місцевих будівельних матеріалів і природ-

них ресурсів; 

• можливість переважного застосування активних методів захисту; 

• виробництво робіт способами, що не приводять до появи нових і (або) ін-

тенсифікації діючих геологічних процесів; 

• збереження заповідних зон, ландшафтів, історичних пам'ятників і т. д.; 

• поєднання зазначених заходів із заходами щодо охорони навколишнього 

середовища. 

Всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих 

природних і антропогенних явищ слід розробляти з урахуванням інженерно-бу-

дівельної оцінки території та враховуючи ретельні інженерно-геологічні, геофі-

зичні та гідрологічні вишукування і прогнозні зміни інженерно-геологічних умов 

при різних видах використання території.  
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Для попередження просідання ґрунтів і досягнення стійкої експлуатаційної 

надійності будівлі і споруд при будівництві слід виконувати як водо понижуючи 

захисні заходи, так і підвищення якості конструктивних заходів (підвищення не-

сучої здатності і загальної просторової жорсткості каркаса, збільшення стійкості 

з допомогою гнучких з'єднань конструкцій, які повинні забезпечувати норма-

льну роботу при деформаціях підстав).  

Схема вертикального планування розроблена в ув'язці з планувальними рі-

шеннями на топографічному матеріалі масштабу 1:2000, згідно з ДБН Б.2.2-

12:2019, ДБН Б. 1.1-14:2012. При розробці схеми були вирішені питання раціо-

нальної організації рельєфу, надання нормативного поздовжнього профілю про-

їздів, способи і напрями відведення дощових і талих вод. Вертикальне поло-

ження існуючих вулиць з твердим покриттям залишається без змін.  

В даний час на проектованій території відвід поверхневих вод здійснюється 

по поверхні землі з відведенням у загально сплавну систему зливової каналізації. 

Організація відводу поверхневих вод обумовлена ситуації вертикальної плану-

ванням існуючої забудови здійснюється по рельєфу з наступним скиданням у за-

гальноміську систему зливової каналізації.  

У відповідності з рішеннями генерального плану на перспективу відведення 

поверхневих вод буде здійснюватися за існуючою схемою. 

 

До основних заходів інженерного захисту від підтоплення ділянки будівни-

цтва слід відносити: 

• регулювання стоку і відводу поверхневих вод; 

• пристрій дренажних систем та окремих дренажів (при необхідності). 

Так як територія відноситься до категорії підвищеної складності інженерно-

геологічних і будівельних умов освоєння, при освоєнні такої території необхідно 

приділити увагу ретельному виконанню організації рельєфу і відведення повер-

хневих вод.  



                                                                     90 

Розробка конкретних заходів з організації рельєфу внутрішньо квартальних 

територій, будівництва водовідвідних лотків і внутрішньо квартальної мережі 

дощової каналізації виконується на наступній стадії проектування («П», «Р»). 

Вартість заходів з вертикальної плануванні та організації відведення поверхне-

вих вод відноситься до вартості проектування будівель, споруд, доріг і вулиць. 

Благоустрій та озеленення 

Даним проектом передбачено благоустрій території. Благоустрій території 

вирішується комплексно, передбачає декоративне озеленення та квіткове офор-

млення, влаштування твердого покриття тротуарів і проїжджої  частини, а також 

освітлення, і установку малих архітектурних форм.  

  Проектом передбачено влаштування асфальтобетонного покриття проїзної 

частини, покриття тротуарів і майданчиків передбачено з кольорової бетонної 

плитки. 

  Проїзна частина і тротуари обмежуються бетонним бортом. 

  Територія обладнується малими архітектурними формами: лавами, квітка-

рками і урнами для сміття. На території передбачається майданчик для установки 

стандартних контейнерів для сміття. 

 Вільні від забудови і покриттів ділянки озеленюються посадкою дерев і ча-

гарників, влаштовуються газони і квітники з квітів літників і багаторічників з 

різним періодом цвітіння і гамою барв.  

      Для озеленення території та відкосів рекомендується посадка чагарників 

з різним періодом цвітіння і гамою барв: форзиція, бузок, спірея Ван Гутта, і си-

рійський гібіскус. Пізньої осені порадують яскравими ягодами кизильник, тис 

ягідний, з вічно зелених - магония падуболистна, самшит, падуб гостролистий, з 

хвойних рослин - ялівець і туя. 

      Для квіткового оформлення пропонуються квіти багаторічники - іриси, 

юки, тюльпани, лілейники. 

  Асортимент зелених насаджень для озеленення території уточнюється на 

подальших стадіях проектування.  
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Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних ме-

реж, споруд. 

Водопостачання, водовідведення, відведення зливових стоків передбачено 

за рахунок існуючих централізованих мереж водопроводу. 

Теплопостачання забезпечується мережею міського теплопостачання і від 

автономних джерел. Установи і підприємства загальноміського значення мають 

резервні джерела теплопостачання. 

Приміщення електрифіковані, телефонізовані, підключені до систем сигна-

лізації. 

Блискавкозахист, струмовідводи і заземлення виконані у відповідності з ви-

могами ДСТУ Б Ст. 2.5-38. 

У межах розробки ДПТ є магістральні мережі електропостачання. 

Санітарна очистка 

Тверді побутові відходи тимчасово зберігаються в контейнерах для сміття, 

що розташовуються в спеціально відведеному та огородженому майданчику з 

твердим покриттям. Для збору великогабаритного сміття на прибудинкових те-

риторіях передбачені окремо стоять контейнерні майданчики. 

Побутові відходи вивозяться спеціалізованим автотранспортом згідно від-

повідної угоди сільської ради із спеціалізованою організацією. Вивезення сміття 

проводиться міськими службами не менше 2–х разів на добу. 

Планувальні обмеження. 

- санітарно-захисні зони і охоронні зони від об'єктів, які є джерелами 

виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, 

ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих 

випромінювань 

Промислові та комунально-складські об'єкти, що мають санітарно-захисні 

зони на території розробки ДПТ відсутні. 
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Об'єкти, що надають шкідливого впливу на людей або перевищують ГДК 

шкідливих речовин, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, віб-

рації, ультразвукових хвиль, іонізуючих випромінювань на даній території від-

сутні. 

Охоронна зона від ТП складає 3,0 м. Відстань від ТП складають: 10 м до 

вікон житлових і громадських будівель; 25 м до лікувальних і 15 м до оздоровчих 

закладів. 

Охоронна зона ГРП (ШРП) складає в залежності від тиску газу на вході – 10 

- 15м. 

Відстань від об'єктів інфраструктури 

Існуючі 

Відстань від автостоянок прийняті, враховуючи з кількості машино-місць, і 

складають:  

10 м до житлових і громадських будівель (при кількості автомобілів до 10 

од.);  

10 м до громадських і 15 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 50 од.);  

15 м до громадських і 25 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 100 од.);  

25 м до громадських і 35 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 300 од.). 

Прогнозовані 

Відстань від автостоянок прийняті, враховуючи з кількості машино-місць, і 

складають:  

10 м до житлових і громадських будівель (при кількості автомобілів до 10 

од.);  

10 м до громадських і 15 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 50 од.); 
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15 м до громадських і 25 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 100 од.); 

25 м до громадських і 35 м до житлових будівель (при кількості автомобілів 

до 300 од.). 

- зони санітарної охорони і відстані від підземних та відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів 

оздоровчого призначення 

У межах території розробки ДПТ відсутні підземні та відкриті джерела во-

допостачання, водозабірні та водоочисні споруди. 

- зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних терито-

рій, історичного ареалу населеного пункту 

У межах зони впливу  ДПТ   присутні пам'ятки культурної спадщини – ряд 

будинків та споруд (див. розділ 2), які потребують встановлення  охоронних зон, 

які повинні бути визначені науковою документацією, розробленою спеціалізова-

ною організацією із залученням фахівця з сертифікатом та затвердженої відпо-

відним порядком. У випадку відсутності такої наукової документації згідно п.8 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 318 «Про затвер-

дження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів 

населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних 

ареалів населених місць» (зі змінами) проектна документація на нове будівниц-

тво, реконструкцію та капітальний ремонт (ДБН «Планування та забудова тери-

торій), у будь-якому разі найменшим віддаленням границі охоронної зони від за-

значених пам’яток культурної спадщини слід вважати 50,0 м. 

Згідно ст. 36 Закону України "Про охорону культурної спадщини",  та  ст. 

19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», якщо під час прове-

дення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного або істо-

ричного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення 
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і протягом однієї доби повідомити про знахідку спеціально уповноважений дер-

жавний  орган охорони об’єктів культурної спадщини обласної державної адмі-

ністрації.  

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» будівельні, меліоративні, шляхові та інші ро-

боти, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів 

культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих 

об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно ви-

явлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового 

дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодже-

ної з ним науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, 

у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених 

Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спа-

дщини. 

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», юри-

дичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спа-

дщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

- зони охорони природного заповідного фонду 

 У межах розробки ДПТ відсутні об'єкти природного заповідного фонду. 

- прибережні захисні смуги, водоохоронні зони 

Ділянка розроблюваного ДПТ не входить в прибережну захисну смугу Чо-

рного моря та лиманів. 

- інші охоронні зони (близько особливо цінних природних об'єктів, гід-

рометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів 

транспорту)  

На розглянутій території присутня лінія високовольтної електропере-

дачі із відповідною СЗЗ, що відображена  в положеннях Генерального плану 

м. Одеса. 
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На території  відсутні особливо цінні природні об'єкти, гідрометеорологічні 

станції. 

Охоронні зони трансформаторних підстанцій складають 3м. Трансформато-

рні підстанції потужністю не більше 2х1000 кВА і розподільні пункти напругою 

до 20 кВ розміщені закритими, розміщені на відстані від вікон житлових і гро-

мадських будівель не менше 10м. 

Санітарно-захисні зони трансформаторних підстанцій напругою 330 кВ і 

вище, визначаються за результатами вимірів. 

Санітарно-захисні зони від котелень визначаються, у відповідності з дію-

чими санітарними нормами. 

Ширина санітарних розривів і захисних смуг газопроводів середнього тиску 

становить 4м, напірних мереж - 5м, не напірних – 3м. 

Зони особливого режиму: використання земель навколо військових 

об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань у прикор-

донній смузі. 

У межах розробки ДПТ землі навколо військових об’єктів Збройних Сил 

України та інших  озброєних формувань у  прикордонній смузі, відсутні.   

- межі червоних ліній вулиць 

Затвердженим Планом зонування території м. Одеси встановлена ширина 

вулиць: 

існуючі 

Ширина вулиць у межах червоних ліній становила: 

- вул. Люстдорфська дорога   -  45,0 м; 

- вул. Левітана -   25,0 м; 

- вул. Тополина -     15,0 м; 

- вул. 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги -  15,0 м. 

прогнозовані 

Ширина вулиць у межах червоних лінії вулиць становить:  

- вул. Люстдорфська дорога   -  45,0 м; 
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- вул. Левітана -   25,0 м; 

- вул. Тополина -     15,0 м; 

- вул. 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги -  15,0 м. 

- гранично допустима висота будівель 

У межах розробки ДПТ висота будівель обмежена відповідно умов зони ре-

гулювання забудови Центральної історичної зони міста Одеси. Режим викорис-

тання зон охорони пам’яток та висота споруд нового будівництва визначається 

затвердженою науковою документацією та повинна буди не вище 18,5 м.  

У зазначених межах документація розробляється з урахуванням вимог ДБН 

В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки». 

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 

Максимально допустимий відсоток забудови не регламентується.  

- максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 

Максимально допустима щільність населення не регламентується.  

- відступ до меж червоних ліній регулювання забудови 

Мінімальний відступ до меж червоних ліній регулювання забудови для гро-

мадських будівель – по межі червоної лінії. 

Мінімальний відступ від житлових будинків до червоних ліній вулиць: ма-

гістральних - не менше 6,0 м, а житлових – 3,0 м. 

- мінімально допустимі відстані до існуючих будівель і споруд 

У відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН 1.1-

12:2014. 

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середо-

вища. 

З метою формування здорового та комфортного середовища проживання, 

місць прикладання праці і забезпечення охорони природного середовища рішен-

нями детального плану території рекомендовано виконання ряду планувальних 

та інженерних заходів по облаштуванню території.  
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У межах розробки ДПТ відсутні підприємства, які потребують улаштування 

санітарно–захисних зон і виділяють шкідливі викиди в ґрунт, воду чи в атмос-

феру. Об'єкти, що мають охоронні зони – ГРП (ШРП). Ряд елементів інженерної 

інфраструктури мають охоронні зони.  

В період будівництва слід забезпечити безпеку природного середовища від 

забруднень від технологічних процесів виробництва робіт. Місце розташування 

планованого комплексу житлових будинків з вбудованими та вбудовано-прибу-

дованими громадськими приміщеннями не належить ні до заповідників, ні до 

сільськогосподарських земель. На майданчику відсутні поклади корисних копа-

лин. 

Згідно інформації Департаменту екології та природних ресурсів місця вида-

лення відходів, склади непридатних та заборонених до використання пестицидів 

та агрохімікатів на даній території відсутні. Інформація щодо завишення радіа-

ційного природнього фону та радіонуклидів – відсутня. Джерело забруднення 

підземних вод розміщеного в районі розробки ДПТ спостерігається у місцях ску-

пчення транспорту. Основним джерелом забруднення повітря є автотранспорт. 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів. 

Загальна екологічна обстановка в районі розробки ДПТ нормальна. 

Джерел забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами на про-

ектованій території немає. 

Проектом передбачається комплекс заходів, спрямованих на охорону навко-

лишнього середовища: 

• Розміщення та орієнтація об'єкту, пропонованого під будівництво компле-

ксу житлових будинків, що забезпечує тривалість інсоляції приміщень, згідно 

ДБН 2.2-12:2019; 

• Озеленення ділянок з високим рівнем благоустрою, догляд та очищення 

території; 

• Захист ґрунтів від механічного, хімічного і бактеріального забруднення, 

збереження ґрунтово-рослинного покриву; 
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• Вертикальне планування території, забезпечує поверхневий стік дощових 

і талих вод; 

• Для захисту від акустичного забруднення вздовж магістральної вуличної 

мережі, забезпечення акустичного режиму, якій відповідає гігієнічним нормати-

вам, слід забезпечувати шляхом застосування містобудівних, будівельних та 

конструктивних заходів, а також використанням адміністративно-організацій-

них засобів; 

• Застосування природних і штучних акустичних екранів; 

• Своєчасний ремонт дорожніх покриттів, прилеглих до ділянки підходів та  

проїздів. 

Охорона атмосфери, водних об'єктів та ґрунтів від забруднення. 

Територія оснащена системами водопостачання, господарської фекальної 

каналізації, електропостачання, опалення (центральне), мережами зв'язку. Ски-

дання госппобутових стоків здійснюється в міські закриті мережі. 

Теплопостачання житлових комплексів здійснюється від міської мережі 

центрального опалення. 

Земляні роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж виробляються 

на відстані не ближче 2 м від стовбурів дерев і 1 м до чагарнику. 

Після закінчення будівництва територія будмайданчика повинна бути очи-

щена від сміття. 

 Територія, вільна від забудови, після закінчення будівельно-монтажних ро-

біт підлягає благоустрою та озеленення, у відповідності з проектними рішен-

нями. Травосуміш, призначена для посадки на газонах повинна мати щільну ко-

реневу систему. Вертикальне планування поверхні землі виконана з ухилами, що 

забезпечують водовідвід в систему зливової каналізації і виключають застій 

води. При виробництві будівельно-монтажних робіт слід дотримуватися вимог 

щодо запобігання запиленості та загазованості повітря. Заходи з охорони навко-

лишнього середовища слід приймати згідно з вимогами «СНиП 3.01.01-85» та 

«СНиП 3.05.03-85 »   
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Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

вимог чинного законодавства України, зокрема Законів України: «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», 

«Про охорону земель», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», 

«Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про 

рослинний світ», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про затвердження державних санітарних правил та норм захисту 

населення від впливу електромагнітного випромінювання», Водного, 

Земельного, Лісового кодексів України тощо.  

Обмеженнями впливу на ґрунти і рослинний світ є: законодавчі вимоги 

щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного світу, запобігання 

небажаним змінам ґрунтів і природних рослинних угрупувань та негативному 

впливу на них господарської діяльності. Санітарно-епідеміологічне обмеження 

встановлюється за нормативами ҐДР шумового впливу та напруженості, 

обмеження щодо утримання зелених насаджень.  

Передбачено максимальне збереження природного ландшафту. 

Передбачено проведення досліджень з метою визначення ґрунтових 

характеристик. 

Передбачено здійснення відповідних компенсаторних заходів. 

Поводження з рослинним шаром ґрунту передбачено у встановленому 

законодавством порядку.  

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва передбачено у 

порядку, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

17.11.1997 №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат  

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню». 

Забезпечення наявності законодавчо встановлених СЗЗ щодо об’єктів, 

розміщення та експлуатація яких передбачає необхідність їх утворення. 

Передбачено організацію системи водопостачання та водовідведення. 
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Передбачено організацію системи збору, очищення та відведення дощових 

стоків.  

Передбачено захист відкритих ґрунтів від механічного та хімічного 

забруднення; 

Передбачено покриття проектованих проїздів, майданчиків, автостоянок, 

пішохідних доріжок мають тверде покриття без канцерогенних випаровувань; 

Передбачено організацію системи роздільного збору відходів і їх 

своєчасного видалення, загальне впорядкування території. 

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля». 

При здійсненні озеленення території не допускається використання порід 

рослин, що дають при цвітінні пластівці, волокна, оточені насіння тощо - ті, що 

можуть засмічувати обладнання. 

Передбачено здійснення системи моніторингу щодо стану довкілля (період 

реалізації та експлуатації). 

Очікуваний ймовірний вплив на довкілля:  

- вплив на атмосферне повітря: в результаті реалізації планувальних рішень 

не передбачається значного збільшення викидів забруднюючих речовин в атмо-

сферне повітря та погіршення його стану. До очікуваних потенційних джерел ви-

кидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря відносяться: інженерного 

обладнання кварталу, автотранспорт - заїзд та виїзд з території. 

 - вплив на водні ресурси: очікуваний вплив реалізації планувальних рішень 

полягає у водоспоживанні і водовідведенні до централізованих каналізаційних 

мереж. Заплановане обладнання об’єкту, у тому числі організація зливової кана-

лізації, зворотне водопостачання, зводить вплив на водні ресурси до мінімуму, 

тому можна вважати його допустимим; 
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- відходи. Під час експлуатації об’єкту очікується утворення відходів ІV 

класу небезпеки, що передаватимуться до спеціалізованих підприємств для по-

дальшого вивезення на звалища, утилізацію тощо; 

- вплив на земельні ресурси: внаслідок реалізації планувальних рішень не 

передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких 

загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози; 

- вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони: в містобудівній 

документації не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до 

негативного впливу на біорізноманіття; 

- електромагнітне випромінювання: нормування електромагнітного 

випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється 

згідно з «Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами 

електромагнітних полів», затвердженими наказом МОЗ України від18.12.2002 за 

№ 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення 

організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів 

індивідуального захисту. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної ̈ безпеки 

життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального 

розвитку України. 

На підставі викладеного зроблений висновок. 

Стратегія розвитку району, що розглядається в ДПТ, базується на принципі 

збалансованості. Визначені в Стратегії напрями охоплюють економічну, 

екологічну й соціальну складові. Аналіз тенденцій змін стану довкілля в районі 

вказує на стабілізацію обсягів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел і зростання викидів від пересувних джерел. Прогнозується збільшення 

об'ємів забору свіжої води та скидів зворотних вод для забезпечення комфортних 
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умов життя населення, стабілізація обсягів утворення й утилізації відходів. 

Стратегія в цілому спрямована на зменшення негативного екологічного, 

техногенного впливу на довкілля. Цілі Стратегії для району ДПТ узгоджуються 

з регіональним екологічними цілями. 

Під час виконання даної роботи проаналізовано технічні та територіальні 

альтернативи провадження планованої діяльності. Проаналізовано питання 

можливості виникнення будь-якого негативного впливу на довкілля та здоров’я 

населення. 

З огляду на проведений прогнозуємий аналіз ймовірних наслідків реалізації 

документа державного планування, можна стверджувати, що в цілому його 

реалізація за умови дотримання екологічних вимог має сприяти зменшенню 

антропогенного навантаження на довкілля.  

 

13. ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНО-

ВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЇ. 

 

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня 

деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну 

оцінку, Департаментом архітектури та містобудування Одеською міською радою 

було оприлюднено на своєму сайті Заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки детального плану території у межах вулиць:  Люстдорфська 

дорога, Левітана, 2-а лінія 6-й ст. Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі, 

а також оприлюднене шляхом опублікування у двох друкованих засобах масової 

інформації: газетах «Прес+Кур'єр» (випуск від 03.12.2020 №49(1403)) та 

«Чорноморські новини» (випуск від 03.12.2020 №93(22211). З дня офіційного 

оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, 

зауваження і пропозиції від громадськості не надходили. Вимоги щодо обсягу 

досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має 
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бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, отримані від 

відповідних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації враховано. 
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2. Екологічний паспорт Одеської області за 2019 рік. – 2020. 

3. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегру-

вання довкільних аспектів у стратегічне планування та проекту діяльність): прак-

тичний посібник.  

4. Стратегічна екологічна оцінка: методичний посібник.  

5. Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. 
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