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1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕРЖАНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Генеральний план с. Бережниця Маневицького району Волинської області 

є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена 

для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого 

використання території населеного пункту. 

Генеральний план с. Бережниця розробляється та затверджується в 

інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, 

громадських та приватних цілях та визначає основні принципи і напрямки 

планувальної організації та функціонального призначення території, формування 

системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-

транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території, охорони та 

збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, 

традиційного характеру середовища історичних населених пунктів. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» документація державного планування підлягає стратегічній 

екологічній оцінки в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну 

екологічну оцінку». 

Мета стратегічної екологічної оцінки генерального плану полягає в 

необхідності оцінювання наслідків виконання документів державного 

планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 

навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я 

населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час розроблення та 

затвердження документів державного планування. 

Стратегічна екологічна оцінка с. Бережниця здійснюється на основі 

принципів законності та об’єктивності, гласності, участі громадськості, наукової 

обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання 

екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти 

інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва. 

Можливість розроблення даної містобудівної документації обумовлене 

наявністю кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих 

видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, а саме – 

генерального плану с. Бережниця (серія АА №001969). 

Графічні матеріали містобудівної документації виготовлені із 

застосуванням програмного комплексу AutoCAD та ДСТУ Б Б.1.1-17.2017 

«Умовні позначення графічних документів містобудівної документації». 

Основною метою розроблення документації з просторового планування є 

відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в 
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с. Бережниця Троянівської сільської ради Маневицького району Волинської 

області. Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває 

функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і 

місцевого розвитку (Генеральна схема планування території України, Схема 

планування території Волинської області), що має значення для населеного 

пункту. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО 

СТАНУ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 

ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, 

СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ). 

 

Місце розташування с. Бережниця показано на рис.1.  

 
Рис. 1. Місце розташування с. Бережниця 

С. Бережниця разом з с. Черськ, с. Майдан та с. Троянівка входить до 

складу Троянівської сільської ради.  
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Маневицький район знаходиться в східній На території с.Бережниця 

працює, одна  ЗОШ І-ІІ ступеня,один дошкільний навчальний заклад, один 

заклад культури, один ФАП, . 

Усі села не газифіковані.  

Площа села – 2,91 км2, населення – 611  мешканців.  

частині області, відповідно до фізико-географічного районування 

відноситься до зони мішаних (хвойношироколистяних) лісі, Поліського краю, 

області Волинського Полісся. 

Основні фізико-географічні особливості ландшафтів області Волинського 

Полісся – це наявність крейдових порід, рівнинність, значний розвиток 

льодовикових форм рельєфу, карсту, високе залягання ґрунтових вод, значні 

показники густини річкової мережі та заозереності, перезволоженість і 

заболоченість, широкий розвиток долинних ландшафтів. 

Площа – 2265 км2 , що становить – 11,2 % території області.  

На території району налічується 28 озер, також через територію 

Маневицького району протікає 23 річок. 

Лісовкриті площі району становлять - 130500 га (57,8% від площ району); 

заболочені території району становлять - 10405 га (4,6%). Середній вміст гумусу 

в ґрунтах – 1,63 %. 

На заході територія району межує з Ковельським та Рожищенським 

районами на півночі – з Камінь-Каширським Любешівським районами, на сході – 

з Володимирецьким та Костопільським районами Рівненської області, на півдні – 

з Ківерцівським районом. 

Територією району проходять автошляхи: М07, Р14, та Т 1802. Також на 

території району є три залізничні станції: Троянівка, Чорторийськ та Маневичі; 

зупинні пункти Рись і Польська Гора. 

Середньорічні температури: літня + 18,8
о
 С, зимова - 5,1

о
 С . Кількість 

опадів >500 мм. 

Кількість населених пунктів району – 71, у тому числі:  

- селищ міського типу – 2; 

- сіл - 69. 

На території району проживає 54001тис. осіб, щільність населення -23,84 

осіб на 1 км2. 

Зайнято у всіх сферах економічної діяльності - 5469 тис. осіб; у т.ч. зайнято 

у галузях економіки - 5469 тис. осіб. 

Природно-заповідний фонд району представлено наступними об’єктами:  

Черемський заповідник, Ландшафтний заказник “Стохід”, Ландшафтний 

заказник «Кручене озеро», Ботанічний заказник “Урочище суничник”, 

Ландшафтний заказник “Урочище джерела”, Ботанічний заказник 

“Софіянівський”, Ботанічна памятка природи “Болітце”, Загальнозоологічний 
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заказник “Рись”, Ландшафтний заказник “Градиський”, Ландшафтний заказник 

“Кашівський”, Ландшафтний заказник “Осницький”, Ландшафтний заказник 

“Граддівський”, Ландшафтний заказник “Красновільський”, Ландшафтний 

заказник “Рудниківський”, Ландшафтний заказник “Майдан”, Лісовий заказник 

“Маневицький”, Лісовий заказник “Рудниківський”, Лісовий заказник “Заріччя”, 

Лісовий заказник “Граддівська дубина”, Лісовий заказник “Карасинський”, 

Лісовий заказник “Дубина”, Лісовий заказник “Березовий гай”, Лісовий заказник 

“Березово-вільховий”, Лісовий заказник “Черевахівський”, Ботанічний заказник 

“Костюхнівський”, Ботанічний заказник “Колодіївський”, Ботанічний заказник 

“Вовчицький”, Ботанічний заказник “Маневицький”, Ботанічний заказник 

“Софіянівський”, Ботанічний заказник “Череваський”, Загальнозоологічний 

заказник “Лазнища”, Загальнозоологічний заказник “Городоцький”, 

Загальнозоологічний заказник “Локоття”, Загальнозоологічний заказник 

“Маневицький”, Загальнозоологічний заказник “Софіянівський резерат”, 

Загальнозоологічний заказник “Тельчівський”, Загальнозоологічний заказник 

“Чорторийський”, Орнітологічний заказник “Вовча будка”, Орнітологічний 

заказник “Вовчицький”, Орнітологічний заказник “Чорна долина”, 

Орнітологічний заказник “Чорний бусл”, Гідрологічний заказник “Озеро 

Болотне”, Гідрологічний заказник “Світлий”, Гідрологічна памятка природи 

“Криничка”, Заповідне урочище “Озеро Глибоцьке”, Ботанічна пам’ятка природи 

“Городоцький ялинник”, Ботанічна пам’ятка природи “Дуб звичайний-1”, 

Ботанічна пам’ятка природи “Дуб звичайний-2”, Ботанічна пам’ятка природи 

“Дуб звичайний-3”, Ботанічна пам’ятка природи “Журавичівська”, Ботанічна 

пам’ятка природи “Оконський ялинник”, Ботанічна пам’ятка природи “Сосновий 

субір”, Ботанічна пам’ятка природи “Чорторийський ялинник”, Ботанічна 

пам’ятка природи “Болітце”, Ботанічна пам’ятка природи “Красний дуб”, 

Ботанічна пам’ятка природи “Криничка” (рис 2). Загалом екологічні умови 

ділянок проектування – задовільні. 
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Рис.2. Схема розташування об’єктів ПЗВ в межах Маневицького району 

Кліматичні умови 

Клімат Волинської області та Маневицького району, зокрема, помірний, 

вологий, з м'якою зимою, нестійкими морозами, частими відлигами, нежарким 

літом, значними опадами, затяжними весною і осінню. 

Сонячна радіація, яка поступає на поверхню Землі від сонця, називається 

прямою, і величина, її залежить від висоти сонця над горизонтом та ступеня 

хмарності. Річний прихід сонячної радіації при ясному небі для області становив 

би 117 ккал/см
2
, але хмарність зменшує величину прямої сонячної радіації втроє 

і за рік становить - 40,3 ккал/см
2
. На земну поверхню сонячна радіація приходить 

не тільки у формі прямої, але й розсіяної радіації. Хмарність збільшує розсіяну 
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радіацію. Розподіл розсіяної сонячної радіації за рік становить 52,4 ккал/см
2
. 

Радіаційний баланс в області за рік додатний і становить приблизно 34 ккал/см
2
. 

Період з додатним радіаційним балансом триває вісім місяців. Перехід 

радіаційного балансу від від'ємного до додатного відбувається в третій декаді 

лютого. Величина від'ємного радіаційного балансу в середньому досягає 1,7 

ккал/см
2
. Максимальна сума радіаційного балансу спостерігається в червні – 6,8 

ккал/см
2
. 

За рік випаровується 555-565 мм вологи, на це витрачається до 25 ккал/см
2
 

тепла, на турбулентний теплообмін підстилаючої поверхні з атмосферою – 

6 ккал/см
2
, на теплообмін у ґрунті – 2,8 ккал/см

2
. 

Вітер на території району обумовлюється, з одного боку, характером 

поверхні, а з другого – розподілом над нею атмосферної циркуляції. Напрямок і 

швидкість вітру визначається місячним і сезонним режимом баричних центрів, 

які виникають над північною частиною Євразії і Атлантики. Умови атмосферної 

циркуляції визначають напрямки вітрів: взимку – західні і південно-західні, 

влітку – західні і північно-західні. 

У зв'язку з рівнинним характером поверхні тут не спостерігається значних 

контрастів у розподілі по території температури повітря. Зниження температури 

повітря відмічається взимку в напрямку з заходу на схід. Із зимових місяців 

найтеплішим є грудень, середньомісячна температура якого становить по області 

від -1,9 до -2,6°С. 

Найхолоднішим зимовим місяцем є січень, причому найнижчі 

середньосічневі температури повітря – -5,1°С спостерігаються на сході області. 

Липневі температури по області коливаються в межах +18,4-18,8°С. Інколи в 

липні трапляються відхилення від середньої багаторічної. Середньорічні 

температури повітря становлять 7,0-7,5°С, а амплітуда річних коливань – від +23 

до +24,9°С. 

Річні суми опадів становлять 550-600 мм. Найбільше опадів 

спостерігається в червні, липні та серпні (до 80-90 мм за місяць), найменше – у 

січні 24-32 мм. Приблизно 70% всієї їх кількості випадає в теплий період року (з 

квітня по жовтень) і тільки 30% – в зимовий. 

За теплий сезон відмічається в середньому 60-65 днів з опадами, що дають 

за добу не менше 1 мм, з них 25-28 днів з опадами не менше 5 мм. Протягом року 

спостерігається 160-180 днів з опадами. Взимку днів з опадами більше, ніж 

влітку, але інтенсивність зимових опадів незначна. Влітку опади часто 

супроводжуються грозами, рясними дощами, інтенсивність яких становить 0,10- 

0,28 мм/хв. В середньому за рік на область припадає 81% рідких 10% – твердих і 

9% – змішаних опадів. 
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Взимку всю територію вкриває сніговий покрив, який з'являється в кінці 

другої декади листопада – на початку грудня. Перший сніг дуже рідко 

зберігається цілу зиму, найчастіше він тане і з'являється новий. Висота снігового 

покриву протягом усієї зими невелика. Середня з максимальних декадних висот 

за зиму становить 11-13 см. Найбільші декадні висоти спостерігаються в лютому. 

Руйнування снігового покриву відбувається в середньому в кінці лютого і 

протягом першої декади березня, а повне зникнення – в третій декаді березня. 

Проте в окремі зими після танення стійкого снігового покриву ще в квітні 

бувають снігопади. Характерною рисою волинської весни є повернення, після 

додатних температур, холодної погоди. 

 

Геологічна та геоморфологічна будова 

В геопросторовому відношенні населений пункт знаходиться в межах 

Волинського Полісся. Ця природна область знаходиться між річками Західний 

Буг на заході та Случ на сході. До складу Волинського Полісся входить більша 

частина Волинської та північно-західна частина Рівненської області. Східна 

межа проходить по відслоненнях кристалічних порід Українського 

кристалічного щита поблизу міст Корець, Соснове, Клесів. 

Основними фізико-географічними особливостями Волинського Полісся, 

які відрізняють його від інших поліських областей, є наявність крейдяних порід, 

що залягають під четвертинними відкладами, значний розвиток льодовикових 

форм рельєфу (Волинське моренне пасмо), наявність карсту (озерні улоговини, 

лійки та ін.), широкий розвиток долинних ландшафтів, більш теплий і вологий 

клімат, ніж в інших поліських фізико-географічних областях, значна 

поширеність боліт і заболочених земель, значна лісистість, яка досягає 45 % всієї 

площі області. 

У територіальному розподілі ландшафтів спостерігається певна 

закономірність. На півночі області, у верхів'ї Прип'яті та на її притоках, 

поширені молоді природно-територіальні комплекси — заплавні лучно-болотні 

ландшафти. Ширина заплави Прип'яті в середньому тут становить 3-5, а місцями 

до 10 км. Вона має два рівні: низький, з висотами 0,5-2,0 м над середнім  рівнем 

води в руслі, і високий — 2-3 м, який розливається не щороку. Тут переважають 

лучні урочища з різнотравно-злаковим травостоєм. Значні площі зайняті 

болотами і заболоченими землями, особливо на понижених ділянках заплави. 

Часто зустрічаються стариці, озера, протоки та густа мережа решток меандр. На 

прируслових урочищах поширені піски, зайняті чагарниками, а центральні 

частини заплави покриті луками, які використовують під сінокоси. Заплави 

використовуються під овочево-городні культури, особливо після проведення 

меліоративних заходів. 
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Наступний ландшафтний рівень утворюють ділянки надзаплавних терас і 

давніх долин. На Прип'яті та її великих притоках є дві надзаплавні тераси. 

Перша, борова, має середню висоту 5-8 м, а в деяких місцях — 10-12 м. На 

Прип'яті вона досягає ширини 10-15 км. Тут значну роль відіграють борові 

місцевості з дерново-слабопідзолистими ґрунтами, зайняті сухими боровими 

лісами з піщаними валами, пасмами та розвіюваними пісками. Ще більші площі 

в цьому ландшафтному рівні займають ділянки слабо дренованих надзаплавних 

терас зі слабопідзолистими супіщаними і дерново-ґлейовими ґрунтами. Вони 

зайняті орними землями, луками, вільхово-осиковими лісами і болотами. 

Особливо це поширено на другій надзаплавній терасі, яка має висоту від 12 до 

22 м. Її ширина на правобережжі Прип'яті досягає 8-24 км. До цього 

ландшафтного рівня належать давні долини і, зокрема, велика прадолина Стир — 

Словечна, що простягається в субширотному напрямі від сучасної долини 

Стоходу в районі с. Голоби через все Південне Полісся. Її довжина понад 400 км 

при ширині 20-25 км. У її межах знаходяться смт Маневичі, смт Колки, с. Старий 

Чарторийськ, м. Сарни та інші населені пункти. Тут поширені ландшафти, 

подібні до ландшафтів другої надзаплавної терас, але зі значною часткою 

болотних масивів, зокрема боліт Лютемецького (між ріками Стохід і Стир), Гало 

і Лебедь — між ріками Горинь і Ствига.  

Залежно від поширення генетичних типів рельєфу та їх співвідношення 

Волинську область поділяють на сім геоморфологічних районів серед яких 

Колківський (Стир-Стохідський) давньодолинний район до якого і належить 

територія с. Граддя.  

Колківський (Стир-Стохідський) давньодолинний район простягається 

порівняно вузькою смугою між долинами Стоходу і Стиру в тому місці, де вони 

успадкували прадавню долину Стир-Словечно. Характерними рисами рельєфу 

цього району є глибокий розмив крейдової поверхні і поширення 

акумулятивних, алювіальних і флювіогляціальних відкладів, які заповнюють цю 

прадолину. Серед алювіальної заболоченої рівнини тут трапляються порівняно 

малі масиви пісків з давніми і сучасними еоловими формами рельєфу. 

Рельєф території населеного пункту Бережниця переважно рівнинний. 

Абсолютні відмітки земної поверхні коливаються в межах 158 – 161 м. 

 

 

 

Гідрологічні умови 

Поверхневі води Волині представлені річками і озерами. Частина річок 

бере початок на території області, витоки інших знаходяться далеко за її межами. 

Всі річки належать до рівнинного типу і характеризуються незначними 
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швидкостями течії (0,1-0,3 м/с). На північному-заході бере початок права 

притока Дніпра – р. Прип’ять, протяжність якої в межах області близько 170 м. В 

басейні р. Прип’ять починається близько 105 річок і струмків. З південного-

заходу на північний схід протікає найбільша притока Прип’яті – р. Стир. Другою 

по величині водною артерією являється річка Західний Буг. Загальний річний 

об’єм стоку річок в межах області в середньому за рік складає 3816 млн. м3. 

На території області нараховується більше 200 озер площею від 2 до 269 

га. Вони живляться атмосферними опадами, поверхневим стоком і підземними 

водами. Підземні води являються найбільш важливим фактором підтримання 

рівня озер, а також регулятором їх температурного режиму. Температура 

підземних вод, які живлять озера, в залежності від їх глибини, коливається в 

основному в межах 6-8ºС. Рівень води на протязі року в озерах міняється до 1 м. 

Річки Волинської області за своїм режимом належать до рівнинного типу, 

переважно снігового живлення. В середньому за рік талі снігові води в річному 

стоці займають близько 60-70%, решта стоку має дощове і підземне походження, 

причому підземне живлення становить 12-32% річного стоку. Характер 

живлення рік області обумовлює їх рівневий режим і режим стоку. 

Найбільш великі озера – Шацькі, представлені більш ніж 20 водоймами, 

розміщеними в басейні Західного Бугу. Найбільше з них, озеро Світязь, яке 

живиться артезіанськими водами, глибиною до 60 м. В басейні річки Прип’ять 

найбільшим являється озеро Любязь, площею 454 га і глибиною 11 м. В басейні 

річки Стохід починається 30 озер, в основному, карстового походження, площа 

яких коливається від 1 до 165 га. 

Територія Волинської області розміщена в межах Волино-Подільського 

артезіанського басейну. Підземні води приурочені практично до всіх 

стратиграфічних горизонтів і різноманітні по якості і дебіту. Водоносні 

горизонти девонських і четвертинних відкладів в обмежених масштабах 

використовуються для задоволення господарсько-побутових потреб. 

Місцерозташування і геоморфологічні особливості території визначили її 

гідрологічні умови. Відповідно схеми «Гідрологічного районування України», 

проектована територія розташована в районі басейну Дніпра (суббасейн 

Прип’яті) (див рис.3). 

У межах території, що проектується, стаціонарні гідрологічні 

спостереження не проводяться.  



    15 

 

 
Рис.3. Гідрологічне районування України 

 

Ґрунтовий покрив 

Ґрунтовий покрив району чітко підпорядкований певним географічним 

закономірностям і відзначається великою різноманітністю за генезисом, 

механічним складом, водно-фізичними особливостями та родючістю.  

Згідно з даними НГО територія населеного пункту відноситься до зони 

Полісся, Поліської Західної провінції, Західнополіського округу, Маневицького 

району.  

Маневицький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3) 

розташований у північно-східній частині Волинської області. До нього входять 

землі Маневицького та частина земель Любешівського, Камінь-Каширського і 

Ковельського адміністративних районів. 

Загальна площа Маневицького району становить 412,3 тис. га, із них рілля 

- 53,6 тис. га, багаторічні насадження - 0,4, сіножаті - 30,7, пасовища - 31,7 

тис. га. 

Переважають місцевості кінцево-моренних гряд та місцевості погано 

дренованих, часто заболочених міжгрядових долин і котловин. Близьке до 

поверхні залягання мергельно-крейдяних порід обумовлює розповсюдження 

(невеликими ділянками) земель з дерново-карбонатними грунтами, а також 

значну кількість карстових озер, переважно невеликих за площею. 



    16 

 

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами 

та елювієм карбонатних порід. 

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють 

дерново-підзолисті ґрунти, торфо-болотні ґрунти й торфовища, дернові і лучні та 

лучно-болотні ґрунти. 

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі: 

 дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на 

перевіюваних пісках (1а); 

 дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані 

ґрунти на піщаних відкладах (5б); 

 дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на 

піщаних відкладах (5в); 

 дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти 

(14б); 

 дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в); 

 лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти 

(141); 

 торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, 

неосушені (150); 

 дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни 

(178б); 

 дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178в). 

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 20 балів, 

багаторічні насадження - 13, сіножаті - 25, пасовища - 23 бали. Видове 

різноманіття тварин Волинської області, згідно з останніми науковими 

дослідженнями, становить понад 2000 видів. Серед них 353 – хребетні (тип 

Хордові), 75 – найпростіші (тип Сакромастигофори), 40 – коловертки (тип 

Коловертки), 10 – малощетинкові черви (тип Кільчасті черви), 53 – двостулкові 

та черевоногі молюски (тип Молюски), 92 – ракоподібні, 254 – павукоподібні, 98 

колемболи і 1055 – відкрито щелепні комахи. 

Найтиповіші зооценози на території Волинської області – зооценози 

водойм та річково-озерних заплав, хвойних, переважно соснових лісів, мішаних 

лісів і чагарників, а також синантропні (агроценози, населені пункти). 

Усі водойми (численні озера й річки, ставки) та їх заплави заселені водно- 

болотяними та амфібіонтними видами. Дуже строкатий фауністичний комплекс 

утворює водно-береговий зооценоз, особливо різноманітний у вегетаційний 

період року, коли активні всі земноводні й плазуни, гніздяться перелітні пернаті, 

активні молюски і комахи. 
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рис. 4 Ґрунти с. Бережниця 

 Шифр Агровиробничі групи грунтів 

5а Дерново-підзолисті неоглеені піщані грунти 

 

5б 

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті 

глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах 

8а Дерново-підзолисті глеюваті піщані грунти 

8б Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на 

супіщаних відкладах 

141 Мулувато-болотні неосушені грунти 

147 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені 

пісками, неосушені 

177а Дернові неглибокі глейові піщані грунти 

 

177б Дернові неглибокі глейові зв’язнопіщані грунти 
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Гідрогеологічні умови 

Згідно геоструктурних особливостей, територія відноситься до Волино –

 Подільського артезіанського басейну. Волино – Подільський артезіанський 

басейн — басейн артезіанських вод на північному-заході України (Волинська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська області). Охоплює структури 

південно-західного краю Східно – Європейської  платформи. 

Прогнозні ресурси підземних вод 13 млн. м³ за добу. 69% запасів припадає 

на води верньокрейдового водоносного горизонту. 

Район проектування характеризується широким розповсюдженням мало 

мінералізованих (до 1 г/л) прісних вод, гідрокарбонатно – кальцієвих вод 

тріщинного типу у відкладах крейди. 

На даний час детальне гідрологічне вивчення з визначення кадастрових 

запасів підземних питних вод по району проектування не проводилось. 

Інженерно-будівельна оцінка 

Відповідно до схеми інженерно-геологічного районування України, 

с. Бережниця відносяться до території підвищеної складності будівельних умов 

освоєння.  

Підземні води по відношенню до бетону не агресивні. 

В сейсмічному відношенні (ДБН в1.1-12/2017 «Будівництво в сейсмічних 

районах України») відповідно карти «А» для проектування та будівництва 

об’єктів і будівель масового громадського, промислового призначення, різних 

житлових об’єктів в міській та сільській місцевості територія відноситься до 

сейсмічної зони (5 балів). Згідно карт «В» для проектування та будівництва 

об’єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт 

надійності не менш 1,1 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або 

руйнування яких під впливом землетрусу можуть призвести до надзвичайних 

ситуацій регіонального рівня, територія відноситься до сейсмічної зони (5 балів) 

та «С» для особливо відповідальних не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 

27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може 

призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, територія відноситься до 

сейсмічних зон (6 балів відповідно). 
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рис.5 Районування за складністю інженерно – геологічних умов 

 

За умов складності інженерно-будівельного освоєння виділяються: 

- території сприятливі для будівництва. Це ділянки зі спокійним рельєфом. 

Ґрунтові води залягають на глибинах >2,5 м від поверхні землі. Ухили поверхні 

складань 0,5-8%. Літологія ґрунтів представлена пісками, супісками; 

- території малосприятливі для будівництва. Представлені локальними 

пониженнями. Ґрунтові води залягають на глибинах <2,5 м від поверхні. 

Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну 

підготовку території. 

Повітряний басейн 

За метеорологічними умовами с. Бережниця відноситься до територій з 

помірним потенціалом забруднення та умовно сприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів (районування України за потенціалом 

забруднення).  

Джерелом забруднення повітряного басейну населеного пункту виступає 

автотранспорт, який спричиняє шум, погіршує екологічний стан села. За останні 

роки дана проблема навіть погіршилась, що визначається також технічним 
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зносом рухомого складу техніки та сумнівною якістю пального. Серед 

забруднюючих речовин варто виділити оксиди вуглецю, оксиди азоту, легкі 

органічні сполуки, пил. Збільшення викидів забруднюючих речовин перш за все 

зумовлено збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану 

автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів 

розвитку вулично – шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої 

кількості автотранспорту, як джерела забруднення атмосфери (приватний 

транспорт).  

Джерелом забруднення ґрунтів виступає кладовище традиційного 

поховання. Санітарно – захисна зона від території кладовище традиційного 

поховання до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 

метрів. При цьому, мають виконуватись вимоги ДСанПіН 2.2.2.028-99 

«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримування кладовищ в населених 

пунктах України». 

На території села відсутні скотомогильники та не здійснювалось 

захоронення трупів тварин, що загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, 

емкару, сапу та інших небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої 

етіології.  

За межами населеного пункту Бережниця відсутня територія складування 

непридатних або заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів.  

Варто зауважити, що забруднені грунти є вторинним джерелом 

забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через 

незадовільний стан покриття вулиць. 

Село Бережниця із усіх сторін оточене лісом, що сприяє очищенню повітря 

від забруднення.  

Радіаційний стан 

Рівні гама-фону становлять у середньому 13 мкР/год, щільність 

забруднення ґрунтів Цезієм-137 складає менше 1Кі/км
2
. 

Природна радіоактивність не перевищує допустимі норма згідно БДУ – 91. 

Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень 

відсутня.  

Електромагнітний фон 

Електропостачання с. Бережниця здійснюється від ПС 10 кВ 

електромережі Волинської області. Споживачі в межах населеного пункту 

отримують електроенергію по мережах 10кВ, які виконані повітряними лініями 

від трансформаторних підстанцій ТП – 10/0,4 кВ. В селі діє 4 КТП 10/0,4. 

Згідно ДНС 239-96 для мереж ЛЕП напругою 10 кВ встановлюється 

охоронна зона 10 м в обидва боки. Охоронна зона для трансформаторних 

підстанцій становить 3 метри від огорожі.  

Акустичний режим  
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Основним джерелом шуму с. Бережниця виступає рухомий автотранспорт 

та деревообробні цехи. 

Санітарні розриви від червоних ліній вулиць до лінії регулювання 

житлової забудови потрібно приймати, згідно з ДБН Б.2.2-12:2018. 

Проектне рішення дані обмеження враховує. Система організації руху та 

реконструкції вуличної мережі спрямована на вирішення транспортної 

проблеми.  

Решта джерел шумового забруднення, такі як трансформаторні підстанції, 

мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі охоронної зони 

об’єктів. 

Природоохоронні території та об’єкти  

У межах с. Бережниця  частково розташовані  природоохоронні території 

та об’єкти, які не впливають на екологічний стан. В безпосередні близькості до 

села є три природоохоронні території, по межі яких пропонується встановити 

межу населеного пункту. Також, відповідно до Регіональної схеми формування 

екологічної мережі Волинської області (рис.6), затвердженої рішенням 

Волинської обласної ради від 12.04.2017р, № 13/37, територія населеного пункту 

знаходиться в межах Бережницького регіонального екоядра.  

Поблизу с .Бережниця розташовано такі об’єкти природоохоронні 

території:  

Стохід» – ландшафтний заказник площею 4420,0 га, що лежить частково в 

Камінь-Каширському районі між селами Стобихва і Старі Червища, утворений 

згідно з Указом Президента України від 9.12.1998, № 1341/98. Охороняється 

природний комплекс, що складається із річки з десятками приток, заплавних лук, 

лісів та прибережних лісових масивів на терасах. Лісові низькобонітетні 

насадження складаються загалом із вільхи чорної Alnus glutinosa, сосни 

звичайної Pinus sylvestris. Серед трав’яної рослинності боліт найпоширенішими 

видами є осоки Carex, очерет звичайний Phragmites australis. Трапляються 

рідкісні види рослин і тварин, які занесені в Червону книгу України та 

Європейський Червоний список: плаун річний Lycopodium annotinum, деркач 

Crex crex, махаон Papilio machaon, лелека чорний Ciconia nigra, змієїд Circaetus 

gallicus, підорлик малий Aquila pomarina, журавель сірий Grus grus, пугач Bubo 

bubo, кутора мала Neomys anomalus, горностай Mustela erminea, видра річкова 

Lutra lutra. Територія заказника належить до переліку угідь міжнародного 

значення «Рамсарської конвенції про водно-болотяні угіддя, що мають 

міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних 

птахів», що підтримують життєдіяльність багатьох видів водоплавних і 

навколоводних птахів, слугують місцями їхньої зупинки під час міграційних 

перельотів («Заплава річки Стохід», площа 10 000 га, утворена згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України № 935 від 23.11.1995р.). 
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Реліктовий вид Lycopodium annotinum належить до родини плаунових 

Lycopodiaceae. Багаторічна трав’яниста рослина з повзучим стеблом, від якого на 

10–30 см заввишки піднімаються бічні пагони, вкриті густими ланцетоподібними 

листками, росте у свіжих та вологих мішаних і хвойних лісах, трапляється 

окремими рослинами або утворює невеликі групи. Розмножується спорами, які 

достигають у коротких колосках на верхівках пагонів у серпні–вересні. Якщо 

спора проросте, перші 8–10 років із неї розвиватиметься підземний заросток, 

через 10–15 років з’явиться повноцінна рослина. 

«Майдан» – ландшафтний заказник площею 662,6 га лежить у межах 

землекористування ДП «Городоцьке ЛГ», утворений за рішенням обласної ради 

від 03.12.2002, № 4/5. Охороняються заболочені низькобонітетні вільхові 

насадження, що підтримують баланс р. Осина. У трав’яній рослинності 

найпоширенішими видами є осоки Carex, очерет звичайний Phragmites australis. 

У межах заказника росте рідкісний червонокнижний вид плаун річний 

Lycopodium annotinum, трапляються лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий 

Grus grus – види, які охороняються ЧКУ, додатками CITES, Бернської, Боннської 

конвенцій, Угодою AEWA. 

«Лазнища» – загальнозоологічний заказник площею 842,8 га лежить у 

межах землекористування ДП «Городоцьке ЛГ», Новорудського л-ва, 

Бережницького л-ва, Градиського л-ва, Троянівського л-ва, утворений за 

рішенням обласної ради від 03.12.2002, № 4/5. Охороняються заболочені 

низькобонітетні сосново-березові насадження, у трав’яному покриві яких 

ростуть ягідники: буяхи звичайні Vaccinium uliginosum, брусниця звичайна 

Vaccinium vitis-idaea, чорниця миртолиста Vaccinium myrtillus, папоротеподібні 

Filicophyta, конвалія травнева Convalaria majalis, багно болотяне Ledum palustre, 

де трапляється рідкісний червонокнижний вид рослин – плаун колючий 

Lycopodium annotinum. У заказнику мешкають сарна європейська Capreolus 

capreolus, кабан дикий Sus scrofa, борсук європейський Meles meles, куниця 

лісова Martes martes, лісові види птахів, плазуни і земноводні. Трапляються 

рідкісні види тварин, які охороняються ЧКУ, конвенціями CITES, Бернською, 

Боннською, Угодою AEWA – лелека чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus 

grus.. 

Виконання містобудівної документації – Генерального плану с. Бережниця, 

не матиме шкідливого впливу на вказані природоохоронні об’єкти тому, що 

жодної шкідливої діяльності в межах, або поблизу природоохоронних об’єктів не 

передбачається.  
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Рис. 6 Викопіювання зі Схеми формування екологічної мережі Волинської 

області (затверджена рішенням Волинської обласної державної адміністрації від 

20.05.2011 року №136-VI) 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА 

ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА 

АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 

ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ). 

 

Спостереження за станом атмосферного повітря у Волинській області 

здійснює обласний центр гідрометеорології . 

Випадків екстремального забруднення атмосферного повітря в 

с. Бережниця у 2019-2020 році не встановлено. 

Основний вклад в забруднення атмосфери здійснюють стаціонарні джерела 

викидів забруднюючих речовин - домашні опалювальні системи та рухомий 

транспорт. 

Основними забруднюючими речовинами внаслідок спалювання та 

переробки деревини та інших паливних матеріалів є: 

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил 

недиференційований або змішаний), 

-  діоксид вуглецю (вуглекислий газ), вуглецю оксид (чадний газ), 

-  в меншій частці - оксид азоту, діазоту оксид, діоксид вуглецю, метан. 

Внаслідок виробництва та спалювання брикетів торф’яних утворюються 

наступні забруднюючі речовини: 

- тверді суспендовані частки (пил недиференційований або змішаний); 

- пил торфу; 

- діоксид вуглецю (вуглекислий газ), вуглецю оксид (чадний газ), 

ангідрид сірчистий; 

- в меншій мірі  - діоксид сірки, діоксид азоту. 

- сполуки марганцю, заліза, нікелю і хрому. 

Аналізуючи результати лабораторно - інструментальних досліджень, можна 

констатувати, що рівень вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

не перевищує гігієнічних нормативів (ГДК, ОБРД, ГДЗ), встановлених для 

атмосферного повітря населених місць у відповідності до «Переліку 

граничнодопустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в 

атмосферному повітрі населених місць», затверджених т.в.о. Головного 

державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 року Постанові Головного 

державного санітарного лікаря України від 04.06.2010 р. №1 8 «Про 

затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в 

атмосферному повітрі населених місць» (щодо азоту діоксиду). Середній рівень 

визначених концентрацій забруднюючих речовин становить 40 відсотків від межі 

гранично – допустимих концентрацій. 
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Міськрайонний відділ ДУ «Волинський  ОЛЦ МОЗ України» 

Мікробіологічна лабораторія  Санітарно гігієнічна лабораторія здійснює 

контроль якості питної води зі свердловин ,що забезпечують питною водою с. 

Бережниця через централізовану систему водопостачання .Забір проб на аналіз 

проводився в школі  с. Бережниця . Відповідно до результатів аналізів вода 

відповідає нормам і придатна до споживання (див. додаток А) 

Спостереження за радіаційним забрудненням атмосферного повітря 

здійснюється Волинським обласним центром з гідрометеорології. Перевищень 

радіоактивного забруднення атмосферного повітря за IІ квартал 2019 року не 

виявлено, рівень природного фону становив в середньому 12 мкР/год., що не 

перевищує гранично допустимий рівень Гамма-фону. 

Спостереження за радіаційним забрудненням поверхневих вод у зонах 

впливу атомних станцій здійснює Рівненська гідрогеолого-меліоративна 

експедиція по пунктах спостереження в зоні Рівненської АЕС, що розташовані на 

території області на річках Турія, Стир, Західний Буг, Стохід. Кількість 

забруднення 90Sr та 137Cs коливаються в допустимих межах. Вміст 137Cs у воді 

не перевищує 2,0 Пки, що у 27 разів нижче норми для питної води. Вміст 90Sr не 

перевищує 0,15 Пки, що у 360 разів нижче норми  

Отже, радіоактивне забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод 

станом на початок та кінець року є в межах норми. 

 

4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ 

НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З 

ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ 

ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ). 

З метою дотримання вимог санітарного, екологічного та 

природоохоронного законодавства при урахуванні державних, громадських і 

приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій, в складі даного проекту розроблені планувальні обмеження, які 

суміщені з основним кресленням документа державного планування 

(генерального плану населеного пункту).  

Санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) деяких об’єктів не витримані й 

охоплюють житлову забудову. Отже, формування СЗЗ в умовах сьогодення це 

надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти 

організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва 

(реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів 

передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-

технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах 
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сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах 

СЗЗ не завжди можливо, головне завдання підприємств, що їх створюють, 

полягає в упровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням 

скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним 

механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через 

механізми приписів, штрафів компенсаційно-соціальних виплат на закриття 

виробництва державними контролюючими органами (Табл. 1). 

Таблиця 1. Нормативні СЗЗ основних діючих виробництв та інших об’єктів 

п/п Господарські об’єкти 
Нормативна 

СЗЗ, м 
Підстава 

1 Кладовища діючі 300 
ДБН Б.2.2.12-2019, п.9.9, 

табл..9.1. 

2 ЛЕП 35, 10 кВ 15/10 

Стаття 5, Постанови КМУ 

«Про затвердження правил 

охорони  електричних 

мереж»  

3 Ліс мішаний 50 ДБН Б.2.2.12-2019, п.15.2.4 

4 
Столярно-теслярське 

підприємство 
50 ДСП 173-96 Додаток 3 

5 Свердловина 30 СанПиН2640-82, п.3.1.1. 

6 Ставок 50 
Водний кодекс України, 

Стаття 88 

 

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання 

території також враховуються охоронні зони комунікаційних об’єктів, 

інженерних мереж та споруд (як існуючих, так і проектних). 

 

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, 

ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ 

ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.  

Охорона навколишнього природного середовища є важливим завданням, 

яке вирішується під час розробки містобудівної документації. Вона включає 

заходи з охорони земельних ресурсів, лісів, повітряного басейну, водойм, 

водотоків і запасів підземних вод. 
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Комплексні заходи з охорони навколишнього середовища ґрунтуються на 

пропозиціях схем і проектів районного проектування, а також відповідних 

розділів прогнозів економічного і соціального розвитку сільськогосподарських і 

промислових підприємств, схем генеральних планів території місцевих рад. 

Заходи щодо охорони земельних ресурсів повинні бути спрямовані на 

обґрунтований вибір територій і майданчиків для промислового, житлового та 

громадського будівництва, господарського використання. При визначенні 

розміру територій, які потрібні для розташування підприємств і об'єктів 

сільськогосподарського виробництва, належить їх економно використовувати (у 

відповідності з діючим законодавством). 

Територію для розвитку і реконструкції існуючих поселень і будівництва 

нових у відповідності з законодавством України належить передбачати на 

землях, що непридатні для сільськогосподарського використання. Вилучення 

земель сільськогосподарського призначення проводиться у відповідності з 

Земельним Кодексом України за порядком, який утверджено. 

Розміщення забудови на зрошуваних і осушених землях, ріллі, земельних 

ділянках, зайнятих багаторічними плодовими насадженнями та виноградниками, 

а також на землях, які відносяться до водоохоронних зон, захисні та інші ліси І 

групи допускається, як виняток, у відповідності з земельним законодавством. 

Забороняється проектування і будівництво поселень, промислових 

комплексів та інших народногосподарських об'єктів до отримання даних про 

відсутність корисних копалин в надрах під ділянкою майбутньої забудови, що 

надаються відповідною територіальною геологічною організацією. 

Інтенсивне використання природних ресурсів, що посилюється кожного 

року, призвело до значного порушення природного комплексу і появи шкідливих 

для людини і народного господарства процесів ерозії ґрунтів, забруднення 

повітря, джерел водопостачання тощо. 

Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується 

комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних 

законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і 

благоустрою населених місць. 

До містобудівельних заходів регулювання основних показників якості 

навколишнього середовища відносяться: 

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих 

напрямів вітрів; 

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від 

шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу; 

- вибір під забудову територій, що добре провітрюються; 

- заходи, що стосуються повітряного та водного басейнів; 

- заходи по охоронні ґрунтів; 
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- заходи по захисту від шуму. 

 

6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 

СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3-5 

ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50- 100 РОКІВ), 

ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ. 

Основними екологічними проблемами сьогодення області залишаються: 

- забруднення та нераціональне використання водних ресурсів: 

недостатньо ефективно працюють очисні споруди підприємств області, в 

основному комунальні; високий рівень зношеності комунальних та відомчих 

мереж водогонів та каналізації, недосконалість системи приладового обліку 

споживання води; не встановлені межі водоохоронних зон та прибережних смуг 

більшості водотоків області; відсутність у водокористувачів інструментального 

обліку об’єму вод, що скидаюся у поверхневі водойми у значній кількості 

водокористувачів; 

- забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами 

забруднення у більшості міст та районних центрів області; 

- необхідність технічного переоснащення діючих об’єктів, проведення 

наукових розробок та впровадження інноваційних технологій, результатом яких 

стане суттєве зниження антропогенного впливу на довкілля; 

- забруднення території побутовими та виробничими відходами, а саме 

невідповідність більшості звалищ побутових відходів існуючим екологічним 

вимогам, низький ступінь утилізації ресурсоцінних відходів; накопичення 

відходів, у тому числі небезпечних, на території підприємств області. 

Безпосередній вплив на довкілля у тому числі здоров'я населення мають 

виробничі,комунальні підприємства, а також інженерні мережі і їх незадовільний 

стан. Проектом генерального плану є збільшення виробничої зони. 

 

Таблиця 2. Оцінка ймовірного впливу ГП на довкілля відповідно до контрольного 

переліку 

 Чи може реалізація ГП спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації Так Імовірно Ні 

Повітря 

1.  
Збільшення викидів забруднюючих речовин 

від стаціонарних джерел 
●    

2.  
Збільшення викидів забруднюючих речовин 

від пересувних джерел 
 ●   
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 Чи може реалізація ГП спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Імовірно Ні 

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.  

Будь-які зміни якості поверхневих вод 

(зокрема таких показників, як температура, 

розчинений кисень, прозорість, але не 

обмежуючись ними) 

  ●  

8.  
Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод 

у водні об’єкти 
  ●  

9.  

Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання 

населенню 

  ●  

10.  

Збільшення навантаження на каналізаційні 

системи та погіршення якості очистки стічних 

вод 

 ●   

11.  

Появу загроз для людей і матеріальних 

об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, 

як паводки або підтоплення) 

  ●  

12.  

Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих 

вод або зміни обсягів води будь-якого 

поверхневого водного об’єкту 

  ●  

13.  
Порушення гідрологічного та гідрохімічного 

режиму малих річок регіону 
  ●  

14.  
Зміни напряму або швидкості потоків 

підземних вод 
  ●  

15.  

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору 

чи скидів або ж шляхом порушення 

водоносних горизонтів) 

 ●   

16.  Забруднення підземних водоносних горизонтів  ●   

Відходи 

17.  
Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів 
●    
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 Чи може реалізація ГП спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Імовірно Ні 

18.  

Збільшення кількості утворюваних чи 

накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки 

 ●   

19.  
Збільшення кількості відходів I-III класу 

небезпеки 
 ●   

20.  
Спорудження екологічно небезпечних об’єктів 

поводження з відходами 
●    

21.  
Утворення або накопичення радіоактивних 

відходів 
  ●  

Земельні ресурси 

22.  
Порушення, переміщення, ущільнення 

ґрунтового шару 
  ●  

23.  
Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 

ґрунтів 
  ●  

24.  
Зміни в топографії або в характеристиках 

рельєфу 
  ●  

25.  

Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, 

селеві потоки, провали землі та інші подібні 

загрози через нестабільність літогенної основи 

або зміни геологічної структури 

  ●  

26.  

Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 

чинній або планованій практиці використання 

земель 

 ●   

27.  
Виникнення конфліктів між ГП та цілями 

місцевих громад 
  ● + 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

28.  

Негативний вплив на об’єкти природно-

заповідного фонду (зменшення площ, початок 

небезпечної діяльності у безпосередній 

близькості або на їх території тощо) 

  ● + 

29.  

Зміни у кількості видів рослин або тварин, 

їхній чисельності або територіальному 

представництві 

  ●  

30.  
Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому 
  ●  

31.  Порушення або деградацію середовищ   ●  
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 Чи може реалізація ГП спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Імовірно Ні 

існування диких видів тварин 

32.  
Будь-який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей 
●   + 

33.  
Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-

культурної спадщини 
  ●  

34.  

Інші негативні впливи на естетичні показники 

об’єктів довкілля (перепони для публічного 

огляду мальовничих краєвидів, появу 

естетично неприйнятних місць, руйнування 

пам’ятників природи тощо) 

  ●  

Населення та інфраструктура 

35.  

Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та 

зростанні кількості населення будь-якої 

території 

●    

36.  
Вплив на нинішній стан забезпечення житлом 

або виникнення нових потреб у житлі 
  ● + 

37.  

Суттєвий вплив на нинішню транспортну 

систему. Зміни в структурі транспортних 

потоків 

 ●   

38.  
Необхідність будівництва нових об’єктів для 

забезпечення транспортних сполучень 
  ●  

39.  
Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні 

комунальні послуги 
 ●   

40.  
Появу будь-яких реальних або потенційних 

загроз для здоров’я людей 
  ●  

Екологічне управління та моніторинг 

41.  

Послаблення правових і економічних 

механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки 

  ●  

42.  Погіршення екологічного моніторингу   ●  

43.  

Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси 

техногенного навантаження 

  ●  

44.  
Стимулювання розвитку екологічно 

небезпечних галузей виробництва 
  ●  

 Інше  
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 Чи може реалізація ГП спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Імовірно Ні 

45.  
Підвищення рівня використання будь-якого 

виду природних ресурсів 
 ●   

46.  
Суттєве вилучення будь-якого невідновного 

ресурсу 
  ●  

47.  
Збільшення споживання значних обсягів 

палива або енергії 
 ●   

48.  
Суттєве порушення якості природного 

середовища 
  ●  

49.  

Появу можливостей досягнення 

короткотермінових цілей, які 

ускладнюватимуть досягнення довготривалих 

цілей у майбутньому 

  ●  

50.  

Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, 

які самі по собі будуть незначними, але у 

сукупності викличуть значний негативний 

екологічний ефект, що матиме значний 

негативний прямий або опосередкований 

вплив на добробут людей 

  ●  

 

На основі експертних оцінок, представлених в табл. 2, можна зробити такі 

висновки щодо ймовірного впливу ГП на довкілля: 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації ГП передбачається 

незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря через 

збільшення джерел викидів, таких як житлові будинки та автомобільний 

транспорт.  

Вплив на водні ресурси. ГП не передбачає створення підприємств, 

діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у 

поверхневі води. Проте через збільшення кількості об’єктів житлового фонду і 

відсутність централізованого каналізування можливий незначний вплив на водні 

ресурси. 

Відходи. Село характеризується малою кількістю ТПВ, сортування і 

переробка вторинної продукції сприятиме зменшенню негативного впливу на 

середовище. Пропонується створити спеціалізоване підприємство по 

поводженню з побутовими відходами, яке займеться централізованим збором, 

сортування та подальшою переробкою вторинної сировини. 
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Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації ГП можливі незначні 

змін у топографії або в характеристиках рельєфу за рахунок будівництва нового 

житла та автомобільних доріг, поява таких загроз, як зсуви, селеві потоки, 

провали землі та інші подібні загрози не передбачається.  

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В ГП не передбачається 

реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на 

біорізноманіття.  

Вплив на культурну спадщину. Реалізація ГП не має призводити до 

негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини.  

Вплив на населення та інфраструктуру. ГП не передбачає появу нових 

ризиків для здоров’я населення села. Передбачається вплив на нинішню 

транспортну систему, оскільки для забезпечення транспортних потоків 

планується побудувати кілька нових доріг в нових житлових масивах. Це дасть 

можливість забезпечити надійне транспортне сполучення між районами селища. 

Екологічне управління, моніторинг. ГП не передбачає послаблення 

правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, 

натомість передбачає підвищення енергоефективності управління сільським 

господарством, покращення поводження з відходами. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація ГП призведе до 

таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть 

незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив 

на довкілля, є незначною. 

Таким чином, реалізація Генерального плану села Бережниця на період до 

2039 року не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для 

довкілля. 

 

7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 

Аналіз природних умов і ресурсів свідчить, що с. Бережниця на даному 

етапі має достатній природно-ресурсний потенціал для його життєдіяльності та 

розвитку. З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища у проекті 

передбачено виконати ряд планувальних і технічних заходів. Передбачений 

комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо 

екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, 

місцевого самоуправління та виконання заходів, передбачених державними, 

обласними та районними цільовими програмами щодо охорони та відтворення 

довкілля. 

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати 

комплекс заходів: 
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- застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного 

устаткування, що дозволить мінімізувати шкідливий вплив на оточуюче 

середовище та в подальшому узгодити в установленому порядку з органами 

санепідконтролю розмір санітарно-захисних зон; 

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон 

(між джерелами забруднення та житловою забудовою); 

- перенесення джерел шкідливого впливу в глибину виробничих 

майданчиків; 

- розроблення проектів організації санітарно-захисних зон нових 

промислових територій у комплексі з проектом будівництва підприємств з 

першочерговою реалізацією заходів, передбачених у зоні. 

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря 

рекомендується: 

- будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних 

систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх 

енергоефективних технологій з енергозбереженням; 

- коригування транспортної схеми села; 

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Щодо охорони водного басейну: 

- для забезпечення водопостачанням житлової, громадської та 

промислової забудови проектом передбачається облаштування індивідуальних 

шахтних колодязів 

- облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових 

свердловин; 

- прокладка мереж водопостачання по території населеного пункту; 

- дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання 

режимів господарської діяльності визначених Постановою КМ України №2024 

від 18.12.1998р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»), 

- для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається 

спорудження облаштування індивідуальних септиків, оскільки географічне 

розташування та геоморфологічна будова місцевості не дозволяють 

запроектувати очисні споруди, які б могли забезпечити все село. 

Стосовно охорони ґрунтів: 

- проведення геохімічного обстеження території населеного пункту; 

- 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною 

очисткою, реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що 

дозволить зменшити на 30-50% обсяг вивозу твердих побутових відходів; 

- розробка та затвердження схеми санітарного очищення населеного 

пункту (вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»); 
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- затвердження місцевих програм поводження з відходами та контроль 

за їх виконанням (вимоги статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи»); 

- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами (вимоги статей 21, 35-1 

Закону України «Про відходи»); 

- покращення дорожнього покриття вуличної мережі населеного 

пункту. 

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та 

електромагнітне навантаження): 

Акустичне навантаження. Основним джерелом шумового забруднення є 

автомобільний транспорт та деревообробні підприємства. Забезпечення 

нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до вулиць територій 

передбачається переважно за рахунок створення придорожніх захисних 

зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах 

захисних смуг доріг та дотримання санітарних розривів згідно ДБН Б.2.2 - 

12:2019 (п. 14.5). 

В межах тієї магістральної вуличної мережі (червоних ліній), де 

реалізувати дані вимоги неможливо, необхідно впроваджувати шумозахисні 

заходи для першої лінії забудови: віконні блоки, облицювальні матеріали 

фасадної частини будинків. 

Електромагнітне забруднення: 

- реконструкція існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ з 

заміною трансформаторів на більш потужні; 

- реконструкція та розширення електричних мереж 10 кВ із 

дотриманням охоронної зони розміром 10 метрів (ДСП 239-96), заміна 

зношеного та морально застарілого обладнання, впровадження 

енергозберігаючого обладнання та технологій; 

Ландшафтно-планувальні заходи: 

Формування планувальної структури селища з урахуванням 

особливостей ландшафту: 

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових 

зелених насаджень у межах с. Бережниця (парки, сквери вздовж вулиць і доріг, 

тощо); 

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень у 

відповідності до вимог п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та 

інших населених пунктів»; 

- формування локальних місць рекреаційного використання з їх 

благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний сад, малі 

архітектурні форми); 

- залучення громадськості до відтворення зелених зон села; 
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- формування санітарно-захисних зон (озеленення, благоустрій) 

комунальних та промислових об’єктів на території села; 

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів 

системи моніторингу навколишнього середовища (житлова зона, рекреаційна 

зона, промислова зона, акваторія). 

 

8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ 

АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ 

ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ 

ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ). 

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки були оцінені ймовірні 

наслідки реалізації документа державного планування Генерального плану 

населеного пункту, тому у документі державного планування були враховані 

пропозиції та зауваження Управління екології та природних ресурсів та 

Управління охорони здоров'я, а також органу місцевого самоврядування – 

громади с. Бережниця у повному обсязі. 

 

9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ. 

На території Волинської області Волинською обласною радою були 

затвердженні такі регіональні програми: 

1) Регіональна програма "Екологія -2015 та прогноз до 2020 року"; 

2) Регіональна програма "Питна вода Волинської області" на 2012-2020 

роки; 

3) Програма поводження з твердими побутовими відходами у 

Волинській області на 2018-2021 роки; 

4) Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020" 

Ці регіональні програми включають в себе комплекс заходів,передбачених 

для здійснення моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров я 

населення. 

 

10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА 

НАЯВНОСТІ). 
Для Волинської області потенційно можливими джерелами техногенно- 

екологічної транскордонної загрози можуть бути хімічні підприємства Польщі: 

азотний, газопереробний комбінати в м. Пулави; сірчанокислотний-
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суперфосфатний завод у Махуві (поблизу м. Тарнобжег); група підприємств 

коксохімічного виробництва у Верховній Сілезії (міста Хожув, Битом, Зарже, 

Кандзежин). Як прикордонний регіон Волинь приймає на себе транскордонний 

перенос забруднюючих речовин і похідних від них - кислих опадів із Заходу і 

Сходу; напруженим тут є транзит автотранспорту, що додатково забруднює 

повітря. Волинським гідрометеоцентром протягом 16 років проводяться 

спостереження за програмою транскордонного переносу на метеостанції 

«Світязь». Щороку, згідно зі спостереженнями, фіксується до 5-7 випадків 

перевищень ГДК по діоксиду азоту. 

 

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ПУНКТАМИ 1- 10 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНЕ НА 

ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 
Підсумовуючи вищезгадане, можна сказати, що основними екологічними 

проблемами області залишаються: 

- забруднення та нераціональне використання водних ресурсів: 

недостатньо ефективно працюють очисні споруди підприємств області, в 

основному комунальних; високий рівень зношеності комунальних та відомчих 

мереж водогонів та каналізації, недосконалість системи приладового обліку 

споживання води; не встановлені межі водоохоронних зон та прибережних смуг 

більшості водотоків області; відсутність інструментального обліку вод, що 

скидаються у поверхневі водойми; 

- забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами 

забруднення у більшості міст та районних центрів області; 

- необхідність технічного переоснащення діючих об’єктів, проведення 

наукових розробок та впровадження інноваційних технологій, результатом яких 

стане суттєве зниження антропогенного впливу на довкілля; 

- забруднення території побутовими та виробничими відходами, а саме 

невідповідність більшості звалищ побутових відходів існуючим екологічним та 

санітарними вимогам, низький ступінь утилізації ресурсоцінних відходів; 

накопичення відходів, у тому числі небезпечних, на території підприємств 

області. 

Відповідно до цього пріоритетними напрямками діяльності на наступний 

рік визначено: 

1) в галузі дозвільного природокористування: видача дозволів на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферу та здійснення заходів в рамках 

запровадження концепції регулювання охорони атмосферного повітря; подальше 

вдосконалення нормування гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин в поверхневі водойми; 
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2) в галузі управління відходами: здійснення заходів щодо організації в 

області збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів та їх утилізації; 

запровадження системи роздільного збирання побутового сміття; 

3) в галузі заповідної справи: забезпечення послідовного розширення та 

впорядкування мережі природно-заповідного фонду, винесення меж територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду в натуру, розбудова регіональної 

екомережі області; 

4) в галузі моніторингу довкілля, екологічної освіти і зв’язків з 

громадськістю: інформування широкого загалу населення про стан довкілля, 

формування екологічної культури та свідомості громадян з метою відновлення 

пріоритетів екологічно чистого середовища. 
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