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1. Зміст та основні цілі змін до Програми економічного і соціального 

розвитку міста Костянтинівка на 2020 рік (із змінами) (далі – Програма), їх 

зв'язок з іншими документами державного планування та Програмою.  

 

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, які 

визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, 

підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, 

забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки 

ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території 

Костянтинівської міської ради. 

Мета Програми – концентрація зусиль на найбільш перспективних                     

і найбільш гострих питаннях розвитку території Костянтинівської міської ради 

на короткостроковий період (2020 рік) з урахуванням майбутніх викликів                              

і потреб, а саме: 

- створення умов для відновлення сталого розвитку промислового 

комплексу на основі освоєння інноваційної продукції, налагодження 

партнерських відносин, у т.ч. міжнародного рівня, підвищення рівня 

експортного потенціалу і конкурентоспроможності продукції промислових 

підприємств; 

- ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, технологічна 

перебудова, впровадження нових технологій, машин, обладнання для більшого 

сприяння підвищення енергоефективності та енергозбереження; 

-забезпечення своєчасного, якісного надання транспортних послуг 

населенню міста Костянтинівки; 

- забезпечення населення  послугами  належного рівня  та якості, розвиток 

конкурентних відносин, підвищення ефективності тарифної та 

енергозберігаючої політики у житлово-комунальній сфері; 

- підвищення ефективності використання  майна  комунальної власності 

Костянтинівської міської ради, створення належних організаційних фінансових 

і матеріально-технічних умов для реалізації власних повноважень з управління  

і розпорядження об'єктами комунальної власності; 

- створення належних умов для всебічного розвитку малого та середнього 

підприємництва, як складової економічного потенціалу території 

Костянтинівської міської ради та підвищення його ролі у вирішенні соціальних 

проблем громади; 

- задоволення потреб населення в товарах, забезпечення високої якості                

і культури торгівельного обслуговування, забезпечення гарантій прав і 

законних інтересів громадян в процесі торгівельного обслуговування; 

- збалансування  ситуації на  ринку  праці,  зниження чисельності 

безробітних, збереження кадрового потенціалу підприємств, поліпшення 

соціального захисту незайнятого населення, підтримка внутрішньо 

переміщених осіб; 

- забезпечення в повному обсязі, відповідно до чинного законодавства, 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, скорочення 
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податкового боргу до бюджетів усіх рівнів. Прийняття збалансованого                          

і реального бюджету Костянтинівської міської ради та забезпечення його 

виконання; 

- підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг для 

усіх верств населення Костянтинівської міської ради шляхом запровадження 

електронних інформаційних систем; 

- реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, 

подальше проведення земельної реформи, забезпечення ефективного та 

раціонального використання, підвищення цінності земельних ресурсів; 

- розширення участі населення міста Костянтинівки у вирішенні завдань 

місцевого значення, системна підтримка інститутів громадянського 

суспільства, з метою залучення додаткових організаційних, фінансових                         

і технічних ресурсів для надання соціальних та інших суспільно значущих 

послуг; 

- розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної                                       

і міжрегіональної співпраці, збереження експортного потенціалу підприємств 

розташованих на території Костянтинівської міської ради, розширення  

міжрегіональних зв’язків,  формування позитивного іміджу та інвестиційного 

клімату; 

- удосконалення системи надання соціальних послуг населенню, у тому 

числі внутрішньо переміщеним особам, забезпечення якості та доступності 

публічних послуг, зміцнення соціальної життєдіяльності міста, що дозволить 

оптимізувати бюджетні витрати та підвищити ефективність використання 

коштів, направлених на соціальний захист; 

- забезпечення фінансової збалансованості та стабільності системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

- здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та 

здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, 

психологічного та психічного стану сімей, дітей та молоді, в т.ч. з числа 

внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

- підвищення якості освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація 

кожної дитини, створення відповідних умов для здобуття якісної освіти та 

виховання; 

- збереження здоров'я людини, попередження розвитку хвороби та 

інвалідності, забезпечення доступної й якісної медичної допомоги населенню, 

динамічний розвиток системи охорони здоров'я з орієнтацією на запобігання 

захворювань, формування мотивації до здорового способу життя населення; 

- всебічний розвиток особистості та формування здорового способу життя, 

досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування 

патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу 

держави; 

- удосконалення діяльності закладів культури, забезпечення творчого, 

інтелектуального та духовного розвитку населення; 
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- ефективне вирішення проблем довкілля, раціональне  використання  

природних ресурсів, відтворення зелених насаджень, підвищення якості послуг 

у сфері поводження з відходами, впровадження підприємствами нових 

технологій, що зменшують негативний вплив на навколишнє природне 

середовище, реалізація інших природоохоронних заходів; 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, та 

природного характеру, а у разі їх виникнення - мінімізація негативних 

наслідків, забезпечення надання гарантованої допомоги мешканцям міста, 

забезпечення достатнього рівня безпеки населення, попередження і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідація 

пожеж і рятування людей на водних об'єктах. 

Законодавчою та нормативно-правовою основою розроблення Програми 

є: закони України «Про засади державної регіональної політики», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», «Про місцеве самоврядуванн», постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних 

і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету» (із змінами). 

З метою забезпечення цілісності системи планування місцевого розвитку 

проєкт Програми враховує положення програмних документів, які діють на 

державному та регіональному рівнях, екосистемний підхід та удосконалення 

системи інтегрованого екологічного управління та врахування екологічної 

складової під час розроблення та затвердження документів державного 

планування, які визначені, зокрема: 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 

№ 385; 

Планом заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733; 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; 

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 

2017 року № 275-р; 

Основними засадами (стратегію) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28.02.2019 № 2697; 

Стратегією розвитку Донецької області на період до 2020 року, 

затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498; 

 Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2020 року»,  затвердженим розпорядженням 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 січня 2017 року № 90; 

https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/strategy/strategiy2027/2020/20.03.2020/rozp_147_17.02.2020.pdf
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регіональними природоохоронними програмами, серед яких:  

Програма поводження з відходами в Донецькій області на  

2016-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.09.2016 № 836 (із 

змінами); 

Регіональна цільова програма щодо здійснення розчистки та регулювання 

русел річок на 2018-2022 роки, затверджена розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 10.02.2018 № 1123/5-18; 

Програма «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 та прогноз до  

2030 року», затверджена розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  

від 28.12.2018 1571/5-18; 

Регіональна Програма поводження з промисловими відходами                             

в Донецькій області на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації,  керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28.12.2018 № 1580/5-18; 

Регіональна програма формування та розвитку  екологічної мережі в 

Донецькій області на період 2019-2022 роки, затверджена розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 19.03.2019 № 300/5-19; 

Регіональна програма моніторингу стану довкілля  в Донецькій області на 

період 2020-2024 роки, затверджена розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації,  керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 13.01.2019 № 20/5-20. 

Міжвідомча регіональна програма «Екологічна просвіта та інформування 

для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», затверджена 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації,  керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 13.01.2019 № 21/5-20. 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів 

виконавчої влади під час розроблення проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку міста Костянтинівка на 2020 рік (із змінами). В рамках 

проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку міста Костянтинівка на 2020 рік                       

(із змінами) була розроблена Заява про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки.  З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування було опубліковано на офіційних веб-

ресурсах Костянтинівської міської ради  15 липня 2020 року та надані 

повідомлення в засобах масової інформації: інформаційно-аналітичний 

щотижневик «Знамя Индустрии» № 29 (15144) від 15.07.2020 р. та газеті 

«Провінція» № 29 (1540)  від 15.07.2020 р. 
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 Протягом встановленого періоду громадського обговорення заяви                     

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки звернень, зауважень                      

та пропозицій від громадськості не надходило. 

 Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу 

державного планування також було надіслано відповідним підрозділам 

Донецької обласної державної адміністрації, що реалізують державну політику                   

у сфері навколишнього природного середовища та охороні здоров’я. 

 Від Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної 

адміністрації пропозицій та зауваження щодо обсягу стратегічної екологічної 

оцінки відсутні. Зауваження та пропозиції департаменту екології та природних 

ресурсів Донецької обласної державної адміністрації враховано у даному Звіті. 
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2. Характеристика поточного стану навколишнього природного 

середовища та здоров’я населення і прогнозні зміни цього стану                           

(за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень), якщо зміни до Програми не будуть затверджені. 

 

Костянтинівка – місто обласного підпорядкування. Знаходиться в північній 

частині Донецької області, Україна. Найближчі міста: на півночі – Краматорськ, 

Слов'янськ; на півдні – Ясинувата; на заході – Добропілля, Красноармійськ; на 

сході – Бахмут (Артемівськ). Костянтинівка розташована в долині річки Кривий 

Торець, на її схилах і на заплаві. Річка ділить місто на правобережну                          

й лівобережну частини. 

Основу економіки міста Костянтинівки складають підприємства 

металургійного виробництва, машинобудування, виробництва неметалевої 

мінеральної продукції та харчової промисловості. 

 

2.1 Аналіз впливу проєкту документа державного планування на 

клімат  

 

Боротьба зі зміною клімату і запобігання зміні клімату – це система 

заходів, спрямована на скорочення викидів парникових газів і стримування 

процесу зростання середньої глобальної температури атмосфери Землі. Перелік 

таких заходів визначено міжнародними угодами – Рамковою конвенцією ООН 

про зміну клімату, Кіотським протоколом до неї, Паризькою кліматичною 

угодою, а на національному рівні - Концепцією реалізації державної політики у 

сфері зміни клімату на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р.  

 

Характеристика клімату міста Костянтинівка 

Клімат міста помірно-континентальний. Для нього характерна висока річна 

температура повітря, недостатня кількість атмосферних опадів, рідкі сильні 

дощі і значні сухі вітри переважно східного і південно-східного напрямку, що 

викликають посуху влітку, взимку різке зниження температури. Зима 

малосніжна, з нестійкою погодою та невеликим сніговим покровом. Улітку 

посушлива погода. Випаровуваність значно перевищує опади. Переважний 

напрямок вітру східний та південно-східний, інколи швидкість досягає 20-25 

м/сек. Часто спостерігається ожеледиця. 

Найтепліший місяць – липень (середня температура 21,7 ºC), а 

найхолодніший – січень (середня температура - 6,4 ºC). Для краю характерна 

недостатня вологість, опади по всій території розподіляються нерівномірно. На 

більшій частині протягом року випадає 450 - 524 мм опадів. Переважна частина 

опадів випадає при температурі понад 10 оC.  

Середньомісячна температура найхолоднішого місяця січня - 6,0°С; самого 

спекотного - липня - 21,8 °С. Абсолютний максимум температур +41°С, 

абсолютний мінімум - мінус 39°С. Нормативна глибина промерзання глинистих 
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і суглинних ґрунтів 90 см. Переважаючими є вітри східних напрямків, які 

становлять до 45%, середньорічна швидкість вітру за багаторічний період - 3,5 

м/с відносна вологість повітря 84 %. Часто спостерігається ожеледиця. 

Середньорічна сума опадів за багаторічний період становить - 522 мм. 

 На формування балансу вологи та зволоженості території безпосередньо 

впливає відносна вологість повітря, середньо річний її показник становить 65 - 

70%, в літні місяці він знижується до 55 - 60%.  

 

Ймовірний стан клімату, якщо документ державного планування  

не буде затверджено. 

Проєкт документу державного планування містить заходи                                      

з термомодернізації будівель, виконання яких дозволить  зменшити кількість 

палива, яке використовується для опалення, та як наслідок знизити викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, таким чином пом'якшивши 

вплив на клімат на місцевому рівні. Але виконання цих заходів не дозволить 

знизити вплив на клімат на глобальному рівні. Тому можна зробити висновок, 

що у разі не затвердження документа державного планування вплив на клімат 

на загально регіональному та національному рівнях залишиться без змін. 

 

 

2.2 Стан атмосферного повітря 

За даними Головного управління статистики у Донецькій області, викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення за 2019 рік становили 773,51 тис. т (31,5 % від загальних викидів 

по Україні) та на 2,1 % меньше, ніж за 2018 рік. 

Динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення у місті Костянтинівка наведено                           

в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 - Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення у місті Костянтинівка, тис.т. 

 
Назва 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Костянтинівка 0,7 0,5 0,3 -* -* -* 0,3 0,3 0,3 

Всього по області 1525,9 1514,8 1448,1 1043,0 917,6 981,4 784,85 790,2 773,5 

-* значення відсутні в статистичній інформації Головного управління статистики у Донецькій 

області. 
Примітка. Інформація наведена без урахування частини території Донецької області, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.  

 

В таблиці 2 наведені обсяги викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по території міста 

Костянтинівка  у 2019 році (тон). 

                                                
1 Без урахування території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 



 

11 

 

Таблиця 2. -  Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами в атмосферне повітря по території міста Костянтинівка у 2019 році 

(тон) 

 

Обсяги викидів, тон Збільшення/ 

зменшення 

викидів  

у 2019 р. 

проти 2018 р. 

Обсяги 

викидів  

у 2019 р.  

до 2018 р., 

% 

у 2018 р. у 2019 р. 

Всього по області 790158,9 773517,2 -16641,7 97,9 

м. Костянтинівка 344,2 319,4 -24,8 92,8 

 

Серед основних підприємств забруднювачів атмосферного повітря міста 

Костянтинівки слід зазначити підприємства металургійного виробництва, 

машинобудування, виробництва неметалевої мінеральної продукції та харчової 

промисловості, серед яких: ТОВ «Мегатекс», ТОВ «СП«Свинець»,                       

ПАТ «Спецтехскло А», КДНВП «Кварсит», ТОВ «Костянтинівський завод 

металургійного обладнання», ТОВ «Гласкомерц»», ПАТ «Завод обважнювачів» 

та інші. 

 Теплопостачання міста здійснюють 34 котельні загальною потужністю                 

213,25 МВт/год., з них 32 котельні працюють на газовому паливі, 2 котельні на 

вугіллі. 

Станом на 01.01.2019 на території міста Костянтинівка пости 

спостереження Донецького регіонального центру з гідромтеорології за 

забрудненням атмосферного повітря відсутні.  

Найближчі до міста пости спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря знаходяться у містах Краматорськ та Слов’янськ.  

Протягом 2018 року було зафіксовано перевищення середньорічних 

концентрацій забруднюючих речовин по постах: 

1) у Краматорську – фенол – 2,3 ГДКс.д., формальдегіду – 1,3 ГДКс.д.; 

2) у Слов’янську – діоксид азоту – 1,0 ГДКс.д., фенол – 2,3 ГДКс.д., 

формальдегіду – 2,3 ГДКс.д. 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря на території 

м. Краматорськ та м. Слов’яньск Донецької області в 2018 році здійснена за 

даними спостережень, які проводились на шести стаціонарних постах: двох 

стаціонарних постах у м. Слов’янськ та чотирьох постах у м. Краматорськ. 

Спостереження проводились за найбільш розповсюдженими 

забруднювачами: пилу (завислі речовини), діоксиду азоту, діоксиду сірки, 

оксиду вуглецю, фенолу, фториду водню та формальдегіду.  

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом 

порівняння вмісту забруднювачів  з відповідними гранично допустимими 

концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст: ГДК 

середньодобовими (ГДКс.д.) і з ними порівнювалися середні концентрації та 
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максимально разовими (ГДКм.р.), з ними порівнювалися разові максимальні 

концентрації шкідливих речовин. 

За даними автоматизованої системи моніторингу довкілля у Донецькій 

області стан атмосферного повітря (мережа постів на кордонах СЗЗ)                           

м. Костянтинівка станом на 30.06.2020 18:53:11 - 30.06.2020 виглядають 

наступним чином: 

Мережа постів на кордонах СЗЗ, Донецька область, м. Костянтинівка: 

АПС-15. СЗЗ ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», м.Костянтинівка, 

вул.Торецька, 142. 

АПС-16. СЗЗ ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», м.Костянтинівка, 

вул.Соборності, 9. 

Поточні дані станом на 30.06.2020 18:53:11 - 30.06.2020 20:33:11 

ГДК, мкг/м3 5000 200 500 160 50 25 

Пост CO NO2 SO2 O3 ТЧ10 ТЧ2.5 

АПС-15 130,4128 53,55 229,018 45,8919 48,8 9,2 

АПС-16 101,3028 36,3375 66,575 113,7321 128,9 то 

 

 

Ймовірний стан атмосферного повітря, якщо зміни до Програми не 

буде затверджено. 

 У випадку, якщо проєкт змін до Програми не буде затверджений,                      

а заходи з термомодернізації будівель не будуть реалізовані, стан атмосферного 

повітря на території сельбищної зони більш ймовірно залишатиметься на рівні 

сучасних показників.  
 

2.3 Стан водних ресурсів 

 

Костянтинівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства забезпечує місто послугами водопостачання  та водовідведення. 

ВУВГК має на балансі 542,4 км  міських водопровідних мереж, з них 320,0 км                

в аварійному стані, 146,2 км міських каналізаційних мереж з них 99,1 км                     

у аварійному стані, очисні споруди (6 каналізаційно- напірних станцій) та 

водозабір «Біла Гора»  (5 водопровідно-насосних станцій та одна підкачуваюча 

насосна станція). 

Водопостачання міста  здійснюється із 3-х джерел: 2-го Донецького 

водоводу, Білокузьминівського та Білогірського джерел. ВУВГК має                             

6 резервуарів чистої води загальною об'ємністю 34  тис м3.    

Місто розташоване в північній частині області на річці Кривий Торець 

(притока Казенного Торця, басейн річки Сіверський Донець). Довжина — 88 

км, площа водозабору — 1590 км², заболоченість 0,2 %. Клебан-Бицьке 

водосховище площею 520 га, 9 водойм та 43 ставки. Згідно листа від 13.07.2020  

№ 09/2243 Сіверсько-Донецького БУВР державний моніторинг поверхневих 

вод у 2017-2019 роках в межах м. Костянтинівка не здійснювався. 
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За умовами формування підземні води території відносяться до Донецької 

гідрогеологічної складчастої зони і знаходяться в межах Дружківсько-

Костянтинівського підрайону, який входить в склад Центрального 

гідрогеологічного району. 

У 2019 році Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних 

ресурсів державний моніторинг поверхневих вод здійснювався в суббасейні 

річки Сіверський Донець відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України 

від 30.03.1998 (зі змінами) та від 19.09.2018 № 758, в т.ч. діагностичний 

моніторинг масивів поверхневих вод з метою встановлення їх хімічного стану         

в рамках розробки Плану управління річковим басейном Дону. 

Державний моніторинг поверхневих вод в Донецькій області здійснювався 

у 14 пунктах моніторингу на річках Сіверський Донець, Казенний Торець, 

Кривий Торець, Сухий Торець, Бичок (Клебан-Бик) та Бахмутка. Вимірювання 

здійснювались за 37 показниками, в т.ч.: 

- фізико-хімічними (у районах поверхневих питних водозаборів) – 12 

показників (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 

758): температура, розчинений кисень, мінералізація, водневий показник, 

біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, азот загальний, азот 

амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфор загальний, форфор 

ортофосфатів; 

- забруднюючими речовинами для визначення хімічного стану масивів 

поверхневих вод – 9 показників (згідно наказу Мінприроди від 06.02.2017 № 

45): кадмій, свинець, ртуть, нікель, ДДТ, α-гексахлорциклогексан, трифлуралін, 

атразін, сімазін; 

- специфічними для суббасейну Сіверського Дінця – 6 показників, в т.ч. 3 – 

визначеними на основі скринінгу: прометрін, цинк, жорсткість; 3 – речовини, 

що скидаються до поверхневих водних об’єктів у великій кількості: марганець, 

мідь, хром заг.; 

- додатковими речовинами для питних пунктів моніторингу – 10 

показників: зважені речовини, сульфати, хлориди, залізо заг., кобальт, 

СПАРан., алюміній, кальцій, магній, нафтопродукти. 

За результатами вимірювань у 2019 році спостерігається перевищення 

середньорічних концентрацій показників відносно ГДКриб. (згідно 

«Узагальненого переліку гранично допустимих концентрацій (ГДК) та 

орієнтовно безпечних рівнів впливу»): 

- по р. Сіверський Донець: по БСК5 – 1,8 ГДК, залізу загальному – 1,1-1,9 

ГДК, марганцю 3,7-5,9 ГДК, міді 1,8-3,5 ГДК, нікелю 1,6-2,1 ГДК, цинку 1,2-2,1 

ГДК; 

- по р. Казенний Торець: по залізу загальному – 1,7 ГДК, кобальту 1,1-1,2 

ГДК, марганцю 4,3-5,3 ГДК, міді 3,5-4,1 ГДК, нафтопродуктам 2,2-2,6 ГДК, 

нікелю 2,3-2,4 ГДК, цинку 2,4-2,5 ГДК; 

- по р. Кривий Торець: по залізу загальному – 1,5-1,8 ГДК, кобальту до 1,1 

ГДК, марганцю 4,3-5,2 ГДК, міді 2-3,4 ГДК, нафтопродуктам 2,1-2,3 ГДК, 

нікелю 2-2,3 ГДК, цинку 1,3-2,5 ГДК; 
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- по р. Сухий Торець: по залізу загальному – 1,8 ГДК, марганцю 2,4 ГДК, 

міді 2 ГДК, нафтопродуктам 1,7 ГДК, нікелю 1,6 ГДК, цинку 1,6 ГДК; 

- по р. Бичок: по залізу загальному – 1,5 ГДК, марганцю 3,1 ГДК, міді 2,6 

ГДК, нікелю 1,7 ГДК, цинку 1,6 ГДК. 

 

Ймовірний стан водних ресурсів, якщо зміни до Програми не буде 

затверджено 

З метою охорони водних ресурсів та їх раціонального використання                          

в проєкті змін до Програми визначено за необхідне виконання ряду 

пріоритетних завдань: 

- заходи щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Кривий Торець; 

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. 

Правобережній від вул. Булгакова до КНС 1 м. Костянтинівка;  

- Обстеження та поспортизація гідротехнічних споруд на території міста. 

Якщо вищезазначені заходи Програми не будуть реалізовані, подальший 

розвиток житлової та громадської забудови населених пунктів області, як і 

виробничо-промислового сектору, спричинятиме техногенне навантаження на 

водні об’єкти, що розташовані на території міста.  

 

2.4 Поводження з відходами 

 

 Місто Костянтинівка займає територію 6,600  тис.га  та характеризується 

наявністю щільно населених міських зон на загальному фоні малонаселеного 

простору та незайманих територій. 

 Проблеми, які існують у сфері поводження з відходами, потребують 

невідкладного розв'язання та фінансування заходів як на державному, так і на 

муніципальному рівні. Забезпечення ефективної роботи щодо поводження                  

з відходами є одним з пріоритетних напрямків розвитку міста. 

 Питання екологічно безпечного поводження з побутовимивідходамиєв               

м. Костянтинівці досить актуальними через: 

 • відсутність достатньої кількості техніки у парку сміттєзбиральних 

машин; 

 • низький процент охоплення контейнерним парком приватного 

сектору; 

 • відсутність системи збору небезпечних компонентів побутових 

відходів. 

 Тверді побутові відходи у житловому секторі багатоквартирної забудови 

збираються в стандартні контейнери місткістю 0,75 м³ і вивозяться збиральними 

сміттєвозами із боковим завантаженням за планово-регулярною системою за 

встановленими маршрутами і графіками, розробленими перевізником та 

погодженими із замовниками послуг – утворювачами відходів.  

 У житловому секторі індивідуальної забудови (приватному секторі) тверді 

побутові відходи збираються і вивозяться збиральними сміттєвозами за 
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планово-регулярною системою за встановленими маршрутами і графіками. При 

цьому мешканці виносять побутові відходи в різноманітній підручній тарі 

(полімерних пакетах, полістиролових мішках, відрах, баках тощо) і 

встановлюють в певних місцях перед приїздом сміттєвоза.  

 Для збирання та тимчасового зберігання твердих побутових відходів 

використовуються металеві контейнери, які через застосування недосконалого 

механізму розвантаження деформуються та виходять з ладу.  Більша частина 

контейнерів виготовлена без кришок, що призводить до підвищення вологості 

відходів та зумовлює прискорення процесів загнивання в теплий період року, 

примерзання їх до контейнерів при настанні холодної погоди, в зв’язку з чим 

ускладнюється процес транспортування та  стає практично неможливою 

подальша переробка твердих побутових  відходів. 

 Об’єктом для захоронення твердих побутових відходів є діючий полігон 

твердих побутових відходів. 

  

Паспортні дані про полігон твердих побутових відходів 
 
№

 

з/

п 

Назва 

місць 

видален

ня 

відходів 
Місцеполо

ження 

Геогра

фічні 

коорди

нати, 

довгот

а/ 

широт

а 

Рік 

почат

ку 

експл

уатаці

ї 

Наявність  

Державного 

акту на 

землю, 

або договору 

оренди 

Наяв

ність 

паспо

рту  

МВВ 

Прое

ктна 

площ

а,  

га 

Факт

ична 

площ

а,                                 

га 

Проек

тний 

обсяг 

видале

ння 

відході

в,                          

тонн 

Накопи

чено за 

весь 

період 

експлуа

тації,                

тонн 

Щорічн

ий 

обсяг 

надход

ження 

відходів

,                         

тонн 

Розрахун

ковий 

термін 

експлуат

ації,                 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Полігон  
твердих 

побутов
их 

відходів 
м. 

Костян-
тинівка 

м. 
Костянтинів

ка сел. 
Першотравн

еве 

48 33' 
42" 

37º 39' 
36" 

1972 

кадастровий 

номер 
1412600000:0
0:001:045 та 

1412600000:0
0:001:039) 

Паспо
рт 

№188 

10,36
47 

10,364
7 

12 719 
000 

7075606
тис. 

30 000 50 років 

 

Існуюча система моніторингу 

№ 

з/

п 

Назва 

місць 

видалення 

відходів 

Наявність та 

функціонування 

мережі спостережних 

свердловин. 

Визначення якості 

поверхневих та 

підземних вод 

(кількість свердловин, 

ким виконуються, 

періодичність та 

кількість вимірів) 

Періодичність та 

кількість вимірів 

забруднення 

атмосферного повітря 

(ким виконуються, 

періодичність та 

кількість вимірів) 

Обстеження рівня 

забруднення ґрунтів 

(ким виконуються, 

періодичність та 

кількість вимірів) 

Рівень радіаційного 

забруднення 

(ким виконуються, 

періодичність та 

кількість вимірів) 

1 2 3 4 5 6 

 

Полігон 
твердих 

побутових 

відходів 
м. 

Костянтинівка 

1 спостережна 
свердловина.  

Виміри 2 рази на рік 
Костянтинівським 

районим управлінням 
Головного управління 
Держпродспоживслуж-
би в Донецькій області 

Виміри 2 рази на рік 
Костянтинівським 

районим управлінням 

Головного управління 
Держпродспоживслуж-
би в Донецькій області 

Виміри 2 рази на рік 
Костянтинівським 

районим управлінням 

Головного управління 
Держпродспоживслуж-
би в Донецькій області 

Виміри 1 раз у рік 
Костянтинівським 

районим управлінням 

Головного управління 
Держпродспоживслуж-
би в Донецькій області 
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Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, 

у місцях видалення відходів по місту Костянтинівка  та поводження з 

відходами у 2018 році згідно даних Головного управління статистики у 

Донецькій області наведено в таблицях 3 та 4. 

 

Таблиця 3 - Загальний обсяг відходів, накопичених протягом 

експлуатації, у місцях видалення відходів по місту Костянтинівка у 2018 році. 

 

Назва міста Відходи І-ІV класів небезпеки У т.ч. І-ІІІ класів небезпеки 

т у % до 2017р. т у % до 2017р. 

Костянтинівка 967000,4 101,3 96276,9 112,8 

 

Таблиця 4 - Поводження з відходами по місту Костянтинівка у 2018 році 

 
 

 

 

Назва міста 

Утилізовано Спалено 

Видалено у спеціально 

відведені місця чи 

об'єкти 

відходи 

І-ІV класів 

небезпеки 

у т.ч. 

І-ІІІ класів 

небезпеки 

відходи 

І-ІV класів 

небезпеки 

у т.ч. 

І-ІІІ класів 

небезпеки 

відходи 

І-ІV класів 

небезпеки 

у т.ч. 

І-ІІІ класів 

небезпеки 

Костянтинівка 19479,2 13993,3 − − 12427,6 10950,5 

 

Також, згідно  Програми поводження з відходами в Донецькій області        

на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.09.2016 № 836              

(із змінами) на території міста Костянтинівка передбачено будівництво 

сміттеперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням.   

 

Ймовірний стан поводження з відходами, якщо зміни до Програми  не 

буде затверджено. 

У випадку, якщо проєкт змін до Програми не буде затверджений,                      

а заходи з не будуть реалізовані, стан поводження з відходами на території 

міста більш ймовірно залишатиметься на рівні сучасних показників. 

Розвиток системи поводження з промисловими відходами є одним із 

першочергових завдань органів влади у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. В цій сфері також розроблені програми державного               

і регіонального рівня; очікується, що їх реалізація забезпечить досягнення 

екологічних стандартів в сфері поводження з відходами і на місцевому рівні. 

 

2.5 Земельні ресурси та ґрунти 

 

Земельний фонд Костянтинівки — 6,598 тис. га. Корисні копалини — 

глина та пісок. 

В геоструктурному плані територія міста приурочена до південно-

західного борту Дружківсько-Костянтинівської антикліналі, яка спрямована                  
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з південного сходу на північний захід і розділяє дві крупні структури північно-

західної частини Донбасу – Кальміус-Торецьку та Бахмутську котловини. 

Дружківсько-Костянтинівська антикліналь представляє собою крупну складку, 

лінійно витягнуту в північно-західному напрямку протяжністю до 40 км при 

ширині 6-8 км. З північної сторони ділянки проходить Роздольненський 

розлом. 

В геологічній будові беруть участь відклади палеозойського та 

кайнозойського віку. Породи палеозою представлені відкладами 

кам’яновугільної системи, а кайнозой - четвертинними осадами.  

Верхньокам’яновугільні відклади (С3) в межах території досліджуваної 

ділянки утворені авіловською світою верхнього відділу карбону                                       

і представляють собою потужну товщу. В літологічній будові світи беруть 

участь аргіліти, алевроліти, пісковики, що перешаровуються з вапняками та 

вугіллям неробочої потужності. В розрізі домінують глинисті породи, 

пісковики переважно приурочені до середньої частини розрізу світи. Породи 

світи мають похиле залягання з кутами 40-50°.  

Літологічний склад авіловської світи характеризується наступним 

відсотковим співвідношенням порід: пісковики – 26,8 %, алевроліти – 52,4%,  

аргіліти – 19,7 %, вапняки – 1,04%, вугілля – 0,06%.  

Потужність відкладів авіловської світи до 800 м.  

Четвертинні відклади мають широке площинне розповсюдження                            

і залягають на більш древніх осадах та представлені різноманітним                                

в генетичному відношенні комплексом континентальних утворень. 

Згідно ґрунтово-географічного районування, територія міста 

Костянтинівки відноситься до степової зони.  

Ґрунти ділянки до глибини 8 м розділені на три інженерно-геологічних 

елемента (ІГЕ):  

- ІГЕ 1 – насипний шар (грунт, суглинок з включенням будівельного сміття 

(уламки бетону), залежалий;  

- ІГЕ 2 – супіски жовто-бурі, бурі, в покрівлі коричнево-бурі, з 

прошарками суглинків;  

- ІГЕ 3 – суглинки сині, з червоними плямами.  

Корозійна активність ґрунтів до чорних металів: ІГЕ – 1 –низька, ІГЕ – 2 –

середня, ІГЕ – 3 – висока. 

Основними джерелами забруднення ґрунтів міської території                                  

є підприємства та побутові відходи. У випадку несвоєчасного збирання та 

утилізації сміття можливе локальне бактеріологічне та механічне забруднення 

ґрунтів. Вторинним джерелом негативного впливу на ґрунт є забруднення 

атмосферного повітря. 

ДУ «Держґрунтоохорона» здійснює моніторинг ґрунтів 

сільськогосподарського призначення лише за межами населених пунктів. 
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Ймовірний стан земельних ресурсів та ґрунту, якщо зміни до 

Програми не буде затверджено. 

 

У випадку, якщо проєкт змін до Програми не буде затверджений,                      

а заходи не будуть реалізовані, стан земельних ресурсів на території міста більш 

ймовірно залишатиметься на рівні сучасних показників 

 

2.6 Рослинний і тваринний світ, природно-заповідний фонд  

Рослинний світ 

Рослинний світ Донецької області у зв’язку з її географічним 

розміщенням представлений, в першу чергу, степовими рослинними 

формаціями і частково лісостеповими та заплавними, та за багатством флори, 

різноманітністю і унікальністю видів дикорослих рослин не поступається 

іншим регіонам України, навіть таким, як Карпати і Крим. Але саме на 

південному сході України він зазнав найбільшої антропогенної трансформації 

внаслідок інтенсивного розвитку промисловості та сільського господарства, 

високого рівня урбанізації території. Тому збереження біорізноманітності 

флори є актуальною проблемою в регіоні.  

Природні трав’яні екосистеми дуже змінилися внаслідок високого 

відсотку розорення території області та подекуди надмірного випасу худоби. 

Цілинні рештки природного степового травостою збережені у відносно 

невеликій кількості  на територіях природно-заповідного фонду і окремими 

ділянками по балках та крутосхилах, де менше відбувається господарське 

навантаження на флору.  

Видовий склад фауни Донецької області нараховує понад 25 тисяч видів 

тварин різноманітних систематичних груп, з яких більше 24 тисяч видів 

представлені безхребетними тваринами (молюсками, комахами, багатоніжками, 

павукоподібними, ракоподібними, черв’яками та іншими). Хребетні тварини 

представлені рибами та круглоротими, амфібіями – 9 видів, рептиліями – 

12 видів. На території області постійно перебуває та відмічається на прольотах, 

зальотах, зимівлі та міграціях понад 300 видів птахів, майже 50 видів ссавців. 

Згідно з даними науковців 185 видів тварин, які перебувають на території 

області занесені до Червоної книги України. 

56 видів фауни занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СITES); 

846 видів занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і 

природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції); 157 видів 

занесений до додатків Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин 

(Боннської конвенції, CMS); 83 видів охороняються відповідно до Угоди про 

збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (АЕWA); 

14 видів охороняються відповідно до Угоди про збереження кажанів в Європі 

(EUROBATS). 

У «Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території 

Донецької області», затверджений наказом Міністерства екології та природних 
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ресурсів України від 11.09.2017 № 333, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України від 29.09.2017 № 1202/31070, занесено 185 видів тварин: 120 видів 

безхребетних та 65 видів хребетних тварин.  

Згідно листа Департаменту екології та природних ресурсів Донецької 

обласної державної адміністрації від 13.07.2020 №83/99-20/08-27 на території 

міста Костянтинівки об’єкти природно-заповідного фонду державного                         

і місцевого значення, території та об’єкти Смарагдової мережі, водно-болотні 

угіддя міжнародного значення відсутні.  

Місто Костянтинівка знаходиться в межах Казеннотерецького 

екокоридору регіонального рівня Південоукраїнського (степового) 

екокоридору.   

 

Ймовірний стан рослинного та тваринного світу, якщо зміни до 

Програми не буде затверджено. 

З метою охорони природних ресурсів та їх раціонального використання                          

в проєкті змін до Програми визначено за необхідне виконання ряду 

пріоритетних завдань у цьому напрямку, які враховують існуючі природні 

території, що є складовими елементами у формуванні регіональної екомережі.  

Виконання заходів Програми не спричинятиме додаткове техногенне 

навантаження на об'єкти тваринного та рослинного світу на території міста. 
 

2.7 Стан здоров’я населення та аналіз захворювання 

Чисельність наявного населення м. Костянтинівки станом на 1 липня  

2019р. склала 70365 осіб. За січень – серпень 2019 р. вона зменшилась на 476 

осіб. 

 
 

Рисунок 1 – Чисельність постійного населення міста, тис. осіб. 

 

У січні – серпні 2019 р. у місті померло 715 осіб, що на 6,3% менше                     

в порівнянні з січнем – серпнем 2018р., і у 2,9 рази більше, ніж народилось. 

Кількість народжених зменшилась на 8,7% в порівнянні з січнем – серпнем 

2018р. і становила 209 немовлят. 
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Рисунок 2 – Динаміка природного руху населення (осіб) міста. 

 

Потрапляння забруднюючих речовин в організм людини до органів 

дихання та травлення викликає ризик розвитку їх хвороби. До складу пилу 

можуть входити особливо небезпечні частинки, такі як свинець, кадмій, ртуть, 

діоксини.  На населення, що мешкає поблизу промислових підприємств, можуть 

мати вплив  сполуки речовин, що утворюються в результаті технологічних 

процесів. 

Серед хвороби, які можуть мати відношення до забруднення довкілля, слід 

виділити хвороби органів дихання, захворювання на хронічний бронхіт та 

астму, а також інфекційні захворювання та новоутворення. Динаміка випадків 

захворювання по Донецькій області наведено у таблиці 5.  

 

Таблиця 5 -  Динаміка випадків захворювання у Донецькій області 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2014*  1025,8  12,7  16,1  97,5  427,9  63,1  46,3  58,4  

2015*  1003,7  12,9  16,0  99,3  404,8  55,1  48,9  64,3  

2016*  1056,3  14,4  15,7  107,9  450,6  55,4  48,9  67,6  

2017*  1035,3  13,9  15,2  104,1  436,4  55,9  49,8  63,4  
* Без урахування території, яка тимчасово непідконтрольна український владі  
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На підставі наведених даних можна зробити висновок, що рівень 

захворюваності населення області хворобами, які можуть мати відношення до 

забруднення навколишнього середовища, є достатньо високим.  

У разі, якщо зміни до Програми не будуть затверджені, всі передбачені 

заходи не будуть комплексними, інтегрованими та ефективними, адже 

інерційний характер розвитку ситуації в економіці та соціальному житті міста 

сприятиме накопиченню екологічних проблем, серед яких значна амортизація 

комунального обладнання та незадовільний стан інфраструктури, що можуть 

нести загрози техногенного характеру. Більш того, може виникнути 

кумулятивний ефект з проблем, що ускладнить існуючу екологічну ситуацію. 

Особливу загрозу становитиме проблема накопичення та утилізації твердих 

побутових та промислових відходів, підвищиться ризик використання 

небезпечних технологій утилізації ТПВ та будівництва небезпечних об’єктів та 

підприємств, викиди яких можуть погіршити якість атмосферного повітря, 

поверхневих та підземних вод, ґрунтів, а це, в свою чергу, може підвищити 

ризик виникнення новоутворень і хвороб органів дихання в населення, призвести 

до зниження біорізноманіття тощо. 

 

3. Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності і здоров’я 

людей на територіях, які можуть зазнати впливу в результаті внесення 

змін до Програми. 

  

Програма визначає пріоритетні напрями економічного і соціального 

розвитку, враховує екологічні завдання місцевого рівня в інтересах 

ефективного, стабільного соціально-економічного розвитку міста та 

підвищення якості життя населення.  

Вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я 

населення, при впровадженні заходів може мати тільки позитивні наслідки. 

Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми зведені в таблиці. 

 

Таблиця 6 - Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Програми 

Ймовірні наслідки  
Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації 
Так Ймовірно ні 

Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел 

  ● + 

2. Погіршення якості атмосферного повітря   ●  

3. Зміни повітряних потоків, вологості, 

температури або ж будь-які локальні чи 

регіональні зміни клімату 

  

● 

 

Водні ресурси 

4. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   ● + 

5. Збільшення навантаження на  

каналізаційні системи та погіршення якості 

очистки стічних вод 

 

 ● + 
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Ймовірні наслідки  

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно ні 

6. Порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму малих річок регіону 

  
● + 

7. Зміни обсягів підземних вод (шляхом 
відбору чи скидів або ж шляхом порушення 

водоносних горизонтів) 

  

● 

 

8. Забруднення підземних водоносних 

горизонтів 

  
● 

 

Відходи 

9. Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів 

 
 ● 

 

10. Збільшення кількості утворюваних чи 
накопичених промислових відходів IV класу 

небезпеки 

 
 ● 

 

11. Збільшення кількості відходів I-III класу 

небезпеки 

  
● 

 

12. Спорудження еколого-небезпечних 

об’єктів поводження з відходами 

  
● 

 

Земельні ресурси 

13. Порушення, переміщення, ущільнення 
ґрунтового шару 

  
● 

 

14. Будь-яке посилення вітрової або водної 

ерозії ґрунтів 

 
 ● 

 

15. Суттєві зміни в структурі земельного 
фонду, чинній або планованій практиці 

використання земель 

 
 ● 

 

16. Виникнення конфліктів між ухваленими 

цілями стратегії  
та цілями місцевих громад 

  

● 
 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

17. Негативний вплив на об’єкти природно-

заповідного фонду (зменшення площ, 
небезпечна діяльність на їх території тощо) 

  

● + 

18. Зміни у кількості видів рослин або тварин, 

їхній чисельності або територіальному 
представництві 

  

● 

 

19. Порушення або деградацію середовищ 

існування диких видів тварин 

  
● 

 

Рекреаційні зони та культурна спадщина   

20. Будь-який вплив на кількість і якість 

наявних рекреаційних можливостей 

  
● 

 

21. Будь-який вплив на наявні об’єкти 

історико-культурної спадщини 

  
● 

 

22. Інші негативні впливи на естетичні 

показники об’єктів довкілля 

  
● 

 

Населення та інфраструктура 

23. Появу будь-яких реальних або потенційних 
загроз для здоров’я людей 

 
 ● + 

Екологічне управління та моніторинг 

24. Погіршення екологічного моніторингу   ● + 

Інше 

25. Підвищення рівня використання будь-

якого виду природних ресурсів 

  
● + 
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Ймовірні наслідки  

Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно ні 

26. Суттєве порушення якості природного 

середовища 

  
● + 

 

На основі оцінок, представлених в таблиці 6, можна зробити такі 

висновки щодо ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Програми: 

атмосферне повітря – позитивний вплив, а саме: зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

внаслідок впровадження заходів з термомодернізації будівель; 

водні ресурси – позитивні наслідки: заходи щодо відновлення та 

підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кривий Торець; 

реконструкції самопливного каналізаційного колектору, обстеження та 

поспортизація гідротехнічних споруд на території міста матимуть позитивний 

вплив на водні ресурси міста. 

відходи – позитивні наслідки за рахунок ліквідації несанкціонованих 

звалищ ТПВ, придбання контейнерів для збору побутових відходів, обладнання 

контейнерних майданчиків. 

земельні ресурси – наслідки відсутні; 

біорізноманіття – наслідки позитивні: покращення існуючого стану 

озеленення територій парків та скверів; 

На території міста Костянтинівки об’єкти природно-заповідного фонду 

державногоі місцевого значення, території та об’єкти Смарагдової мережі, 

водно-болотні угіддя міжнародного значення відсутні.  

населення та інфраструктура – наслідки позитивні: поліпшення санітарно-

епідеміологічної та санітарно-епізоотичної ситуації на території області; 

негативний вплив на стан здоров’я чи захворюваність населення не очікується. 

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, 

очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому 

числі на здоров’я населення. 

 

 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 

населення, які стосуються які стосуються документа державного 

планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом. 

 

Основні екологічні проблеми міста Костянтинівка наведені в таблиці 7. 

 

Таблиця 7 - Основні екологічні проблеми міста Костянтинівка. 
№ 

з/п 
Екологічні проблеми 

1 Екологічні наслідки діяльності промислових підприємств (зокрема, забруднення 

атмосферного повітря викидами промислових підприємств.  

2 Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств житлово-

комунального господарства, поверхневого стоку населених пунктів 
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№ 

з/п 
Екологічні проблеми 

3 Застарілий стан основних фондів житлового господарства:  теплових, водопровідно-

каналізаційних, електричних мереж, ліфтового господарства. Втрати води та тепла в 

мережах. Збиткові котельні (застарілі котли). Недостатній тиск у водопровідних 

мережах. Низький рівень якості теплопостачання та водопостачання. 

4 Потреба у проведенні термомодернізації будівель закладів освіти, охорони здоров’я 

та культури з метою зниження обсягу палива, що споживається, та як наслідок, 

знаєення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

5 Істотне забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту  

6 Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону 

Замулення та засмічення водних об’єктів 

7 Незадовільний стан очисних споруд 

Надмірне використання природних ресурсів 

8 Неефективне управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, 

зокрема: наявність стихійних сміттєзвалищ побутових відходів; недостатня кількість 

сучасної інфраструктури поводження з побутовими та промисловими відходами; 

відсутність системи роздільного збору сміття 

9 Низький рівень екологічної обізнаності, недостатня активність та самоорганізація 

суспільства з питань охорони довкілля 

10 Недостатнє використання сучасних технологій для зменшення впливів на довкілля на 

промислових підприємствах 

11 Висока концентрація екологічно небезпечних виробництв у структурі промисловості 

12 Відсутність економічних механізмів стимулювання розвитку екологічно безпечних 

технологій та природоохоронних систем 

 

SWOT-аналіз є дієвим інструментом для прийняття стратегічних, 

коротко- та довгострокових управлінських рішень щодо подальшого 

удосконалення ДДП з урахуванням регіональних особливостей. Виявлені при 

проведенні SWOT-аналізу слабкості, можливості і загрози можуть бути 

використані при прийнятті стратегічних, коротко- та довгострокових 

управлінських рішень. Результати SWOT - аналізу екологічної ситуації у 

Донецькій області наведено в таблиці 8. 

 

Таблиця 8 - Результати SWOT - аналізу екологічної ситуації у Донецькій 

області 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Вигідне економіко-географічне 

положення міста 

Втрата інвестиційної привабливості 

території міста 

Багатий природно-ресурсний потенціал; 

наявність сировинної бази для розвитку 

промисловості 

Невідповідність професійно-кваліфікацій-

ного складу безробітних, що перебувають 

на обліку в центрі зайнятості та вакансій, 

які користуються попитом на ринку праці 

Багатогалузева економіка Недостатній рівень  впровадження енерго-

ефективних  технологій  та  використання 

альтернативних джерел енергії у бюджет-

ній сфері та житловому господарстві 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

Високий освітній потенціал Напружена  ситуація з безробітним 

населенням 

Розвинений господарський комплекс, 

який базується на промисловості, 

транспортуванні вантажів тощо 

Високий рівень  зносу систем   

водопостачання та водовідведення міста 

Значний промисловий потенціал; наяв-

ність територіальних ресурсів для роз-

міщення нових промислово-комуналь-

них підприємств та, за необхідності, 

передислокації існуючих 

Необхідність розвитку транспортної 

інфраструктури 

Розвинена транспортна інфраструктура 

міста 

Необхідність постійного  оновлення  

матеріально-технічної бази закладів 

освіти, культури, охорони здоров’я 

Значна кількість структур нового типу – 

малих підприємств та фізичних осіб 

підприємств з працюючими у них 

Високий рівень зносу систем 

теплопостачання міста 

Висока інвестиційна привабливість 

території міста; наявність вільних сфер 

та  ніш для інвестування 

Соціально-економічні чинники 

(народжуваність, смертність, природний 

приріст населення) 

Наявність потенціалу для розвитку 

туризму різних видів: археологічні, 

етнографічні, історичні, архітектурні 

пам’ятки 

Наявність в місті аварійного та  житлового 

фонду 

Наявність Програми дій з 

впровадження нових схем управління 

ТПВ на території міста 

Технічний стан магістральної вуличної 

мережі та її щільність, нераціональне 

розміщення місць зберігання транспортних 

засобів 

Активність, креативність населення 

міста 

Екологічні проблеми та проблеми сані-

тарно-гігієнічних умов проживання насе-

лення, стан навколишнього середовища  

 Необхідність захисту життєвого та 

природного середовища від шкідливого 

впливу техногенних і соціально-побутових 

факторів, небезпечних природних явищ 

 Високий рівень зносу основних  

виробничих потужностей у промисловому 

комплексі 

 Недостатня кількість науково-дослідних 

інститутів – при  достатньому трудовому 

потенціалі актуальною є проблема 

висококваліфікованих кадрів 

 Зношеність об’єктів комунальної 

інфраструктури (електро-, газо- і 

водопостачання) 

 Недостатнє запровадження заходів щодо 

збереження пам’яток архітектури і 
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містобудування, історичного середовища, 

природного ландшафту  

Можливості Загрози 

Збільшення рівня доступності до 

міжнародних фінансових ресурсів 

Погіршення стану навколишнього 

середовища 

Модернізація виробничих потужностей 

на підприємствах, запровадження у 

виробництво новітніх та 

енергозберігаючих технологій 

Ріст інфляції, нестабільність національної 

валюти, високі кредитні ставки 

Запровадження використання 

альтернативних джерел енергії 

Скорочення притоку прямих іноземних 

інвестиції в економіку України  

Раціональне використання території, 

зокрема території непридатних з точки 

зору інженерно-будівельної оцінки 

Неможливість модернізувати виробничі 

потужності підприємств через відсутність 

ресурсів 

Оздоровлення міського середовища  за 

рахунок реалізації містобудівних та 

інженерних заходів (гідротехнічних 

заходів, винесення із сельбищної зони 

міста виробничих підприємств, 

зменшення санітарно-захисних зон, 

організація санітарної очистки міста 

Погіршення демографічної ситуації, 

подальше «старіння» населення, 

збільшення навантаження на працездатних 

громадян 

Подальше впровадження реформ, 

зокрема в частині децентралізації влади  

Зростання вартості енергоресурсів 

Розвиток туристичної та рекреаційної 

сфери  

Зниження рівня купівельної спроможності 

та погіршення рівня життя громадян 

Максимальне збереження історичного 

статусу території 

Скорочення трудових ресурсів через виїзд 

людей за кордон 

Підвищення рівня забезпеченості 

населення установами, спорудами 

відпочинку 

Застарілі засоби виробництва 

 

При гіпотетичному «нульовому» сценарії, якщо документ державного 

планування не буде затверджений, подальший стабільний розвиток території 

Донецької області є проблематичним. Це може призвести до погіршення 

екологічної ситуації і як наслідок може відобразитися на умовах життя та 

здоров’ї населення громади.  
 

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 

запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на 

міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Програми, а 

також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документу 

державного планування. 

 

З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища 

та забезпечення збалансованого екологічного розвитку території Донецької 

області у Програмі запропоновано ряд заходів, які повинні реалізовуватися 
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відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» і кореспондуватися із стратегічними цілями з охорони довкілля та 

охорони здоров’я населення, визначеними  Законом України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 

року» від 28 лютого 2019 року, Національним планом управління відходами до 

2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 20 лютого 2019 року №117-р, Паризькій угоді, ратифікованій Законом 

України від 14 липня 2016 року №1469, Конвенції про охорону дикої флори та 

фауни  і природних середовищ існування в Європі.  

Відповідно до нормативно-правової бази України проєкт Програми 

відповідає ряду  зобов’язань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів; 

- виконання заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для 

життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони 

довкілля; 

- проєктне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів; 

- використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 

охоронних заходів для виконання можливостей факторів позитивного впливу 

на охорону довкілля; 

- формування динамічного урівноваженого стану довкілля, що 

забезпечуватиме екологічне, санітарно-безпечне середовище для 

життєдіяльності населення. 

Враховуючи результати аналізу можна зробити висновок, що проєкт 

Програми, відповідає цілям екологічної політики, встановленим на 

національному рівні, враховує їх та пропонує комплекс заходів, які спрямовані 

на їх виконання.  

Стосовно дотримання міжнародних зобов’язань у інших напрямах 

співробітництва, наприклад, таких як зміна клімату, охорона озонового шару та 

ін., слід зазначити, що вони не мають прямого відношення до головних цілей та 

завдань проєкту документу державного планування, що є документом 

місцевого рівня. 

 

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 в 

результаті внесення змін до Програми. 

 

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – це будь-які 

ймовірні наслідки реалізації завдань Програми для біорізноманіття, ґрунту, 

клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних 



 

28 

територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, 

матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.  

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 

майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних 

негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-

економічні умови.  

Серед ключових наслідків реалізації документа державного планування, а 

також з огляду на короткий період реалізації Програми (2020 рік), доцільно 

виділити: 

В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу 

реалізації рішень проєкту Програми як на окремі компоненти навколишнього 

природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та 

комплекси. Значного негативного впливу під час планованої діяльності на 

довкілля та здоров’я населення не передбачається.  

Можна зробити такі висновки щодо ймовірного впливу документу 

державного планування на довкілля: 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Програми 

передбачається впровадження організаційно-технічних заходів та заходів                      

з тероммодернізації, що має призвести до зниження викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря та покращення його стану.  

Вплив на водні ресурси. Програма передбачає виконання заходів, 

реалізація яких призведе до покращення стану водних ресурсів на території 

міста.  

Відходи. Програма передбачає виконання заходів, реалізація яких 

призведе до більш раціонального поводження з відходами. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми 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 Програмі не 

передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу 

на біорізноманіття.  

На території міста Костянтинівки об’єкти природно-заповідного фонду 

державногоі місцевого значення, території та об’єкти Смарагдової мережі, 

водно-болотні угіддя міжнародного значення відсутні.  

Вплив на клімат. Зміна клімату і мікроклімату в результаті реалізації 

Програми не очікується, оскільки відсутні причини, які призводять до їх зміни. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, також відсутні.  

Вплив на культурну спадщину. Реалізація Програми не призведе до 

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

Вплив на населення та інфраструктуру. Програма не передбачає появу 

нових ризиків для здоров’я населення регіону. Більше того, в наслідок 



 

29 

виконання передбачених заходів, має знизитися рівень захворюваності 

населення міста.  

Екологічне управління, моніторинг. Програма не передбачає 

послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної 

безпеки. 

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Програми 

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. 

Синергічний вплив. Сумарний ефект, який полягає у тому, що при 

взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо 

компоненту - відсутні.  

Коротко-, середньо- та довгострокові (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, 

а за необхідності - 50-100 років) наслідки – негативні наслідки коротко-, 

середньо- та довгострокові від реалізації Програми відсутні.   

Постійні і тимчасові, позитивні і негативних наслідки  - негативні 

наслідки постійного і тимчасового характеру від реалізації заходів Програми 

відсутні. Позитивні наслідки зазначені вище окремо для компонентів 

навколишнього, соціального та культурного середовища міста. 

Транскордонний вплив. Транскордонний вплив під час реалізації 

положень Програми відсутній. 

Таким чином, реалізація Програми не має супроводжуватися появою 

нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох 

оперативних завдань Програми має призвести до покращення екологічної та 

соціальної  ситуації в місті. 

Затвердження Програми, зважаючи на комплексність рішень, що 

обумовлюється необхідністю збалансованого розвитку екологічної складової, а 

також наукові дослідження у цій галузі у короткостроковий період (1-3 роки) 

буде мати незначний вплив на стан довкілля, який буде обумовлений впливом 

існуючих незмінних факторів. 

Реалізація положень Програми буде мати позитивний вплив на рівень 

здоров’я населення, тобто сприятиме зниженню рівня захворюваності 

населення, що є важливим індикатором розвитку на середньостроковий та 

довгостроковий період. У разі продовження розпочатої роботи вплив не буде 

відрізнятися від короткострокового.  

У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як 

незначний, оскільки, як зазначалося вище, буде обумовлений впливом 

існуючих незмінних факторів.   
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків, зумовлених реалізацією документа 

державного планування 

 

Реалізація проекту Програми потребує виконання великої кількості 

заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення міста Костянтинівки 

системами інженерної інфраструктури, ремонту вулично-дорожньої мережі, 

енергозбереження і раціонального використання природних ресурсів, 

виконання яких є невід'ємною складовою при створенні сприятливого                         

в екологічному відношенні життєвого середовища.  

Серед головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-

гігієнічні умови проживання населення та забезпечують пом’якшення 

негативних наслідків реалізації проекту Програми із внесеними до неї змінами, 

можна виділити: 

- здійснення заходів енергозбереження шляхом модернізації газового 

обладнання,  технічного переоснащення насосних станцій, теплових мереж, 

використання сонячної енергії; 

- подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – ремонт існуючих 

вулиць, доріг та тротуарів, а також покриття прибудинкових територій та 

внутрішньо квартальних проїздів; 

- виконання протиерозійних заходів та заходів знищення та попередження 

розповсюдження карантинних рослин; 

- рекультивація порушених територій – ліквідація несанкціонованих 

звалищ побутових відходів; 

- ландшафтний благоустрій  з формуванням зелених насаджень загального 

призначення, організація прибережно-захисної смуги водойм, формування 

локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та 

ландшафтною організацією;  

- розвиток систем водопостачання з метою забезпечення необхідною 

кількістю води та якістю, що відповідає санітарним нормам, а саме: 

реконструкція самопливного колектору та ремонт і заміна розподільчих мереж 

водопостачання;  

- розвиток системи теплогазопостачання - проведення заміни аварійних 

ділянок;  

- розвиток інфраструктури управління відходами - впровадження системи 

роздільного збору ТПВ, поводження з безпритульними тваринами; придбання 

контейнерів для збору побутових відходів; будівництво 

сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням (за рахунок 

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);  

- заходи з озелененням, збереження ландшафтного та біотичного 

різноманіття, встановлення прибережно-захисної смуги водойм сприятиме 

покращенню якості природного середовища, включаючи позитивний вплив на 

здоров'я населення.  
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Виконання заходів, передбачених Програмою, матиме позитивний вплив 

на всі складові довкілля, поліпшення загального екологічного та естетичного 

стану території міста Костянтинівка. 

 

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). 

 

Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено 

доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, 

технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо 

забезпечення безпеки довкілля, а також оцінено вплив на навколишнє 

середовище, прогноз впливу на навколишнє середовище, виходячи із 

особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та 

техногенних умов.  

У контексті стратегічної екологічної оцінки Програми були розглянуті 

два сценарії розвитку: 

- оптимістичний, якої демонструє позитивну динаміку, яка можлива 

за умови успішної реалізації Програми; 

-  гіпотетичний «нульової», за яким не розробляється і не 

затверджується  Програма, за яким більшість зовнішніх загроз і багато 

внутрішніх проблем з високою ймовірністю погіршать існуючу екологічну 

ситуацію.  

Програма базується на принципі сталого економічного та соціального 

розвитку, раціонального використання ресурсного потенціалу та екологічної 

безпеки міста.  

Напрями розвитку включають природоохоронну складову й спрямовані 

на забезпечення цілей забезпечення високого рівня охорони і зменшення 

впливів на довкілля. 

За результатами аналізу визначено, що в рамках гіпотетичного сценарію 

подальший сталий розвиток міста є дещо ускладненим, і цей сценарій 

призводить до погіршення екологічної ситуації в межах міста, продовження 

подальшого неефективного використання екологічних ресурсів. 

Результати проведення цільового аналізу планованих завдань щодо їх 

відповідності цілям охорони довкілля, визначених на місцевому, регіональному 

та національному рівнях, виявили необхідність прийняття Програми. 

В інтересах ефективного та сталого розвитку міста та підвищення якості 

життя населення найсприятливішим варіантом буде затвердження 

запропонованої Програми.  

При підготовці звіту про стратегічну екологічну оцінку труднощі не були 

виявлені. 
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9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 

виконання змін до Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

 

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що Програма 

відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація 

заходів Програми не справить значного негативного впливу на стан довкілля та 

здоров’я населення. 

Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, 

повинні відслідковуватися під час реалізації Програми, зокрема, з метою 

виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх 

усунення.  

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості. Згідно розділу 5 статті  17 Закону України  «Про стратегічну 

екологічну оцінку» замовник  здійснює  моніторинг наслідків виконання 

документу державного планування для довкілля.  

Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків 

виконання документа (Програми) для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному 

веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачених звітом про СЕО 

негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає 

заходів щодо їх усунення.  

Моніторинг може бути використаний для: 

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливіст отримати 

інформацію про реалізацію Програми; 

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами виконавчої влади; 

- перевірки того, що Програма виконується відповідно до ухваленого 

документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам 

передбаченим в сфері охорони довкілля для досягнення стійкості природного 

середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності населення: 

- стан виконання Програми заходів шляхом порівняння фактично 

отриманих значень індикаторів оцінки результативності виконання завдань і їх 

прогнозних значень; 

- обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного 

середовища; 

- обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних 

ресурсів фінансових установ спрямованих  у заходи з енергоефективності, 

залучені громадою. 

У сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти:  
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- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження 

нових мало- та безвідходних технологій на промислових підприємствах, 

модернізація існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадження 

теплових установок сучасного типу з використанням природних джерел енергії, 

тощо);  

- зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин                                 

в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення. 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та 

очищенням поверхневих стічних вод з території міста, встановленням меж 

прибережних захисних смуг та додержанням на їх території режимів 

господарської діяльності, благоустроїм водних рекреаційних зон, а також за 

виконанням технологічних та технічних заходів на промислових об'єктах 

(впровадження зворотних систем водопостачання, безстічних виробництв із 

замкнутими циклами водопостачання та ін.). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому 

числі зливова каналізація) визначається за результатами лабораторних 

досліджень якості питної води та води водних об'єктів у пунктах 

водокористування населення  за хімічними та бактеріологічними показниками.  

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю 

повинні вести облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та 

електромагнітного випромінювання на території міста.  

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому 

числі на здоров’я населення, можуть бути виявлені в результаті моніторингу 

реалізації проектних рішень документу державного планування, які мають 

прямі наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та 

здоров'я населення. Моніторинг даних впливів можливо здійснювати за 

наступними показниками:  

- частка створення зелених насаджень загального користування, га/ % від 

загальної площі населеного пункту;  

- кількість промислово-виробничих підприємств, що мають проекти 

організації санітарно-захисної зони та ступінь їх реалізації, одиниць із загальної 

кількості зареєстрованих підприємств;  

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водопостачання, % від загальної кількості;  

- кількість домогосподарств, підключених до централізованої системи 

водовідведення, % від загальної кількості;  

- обсяг стічних вод від житлово-комунального сектору та промислових 

підприємств, м3/рік;  

- обсяг стічних вод, задіяних в системах оборотного водопостачання, 

м3/рік;  

- обсяг утворених відходів, тонн/рік;  

- обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тонн/рік, % від загального 

обсягу утворених відходів;  
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- кількість домогосподарств, що уклали договір на вивезення відходів, % 

від загальної кількості;  

- розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання, 

км/рік; споруд/рік;  

- розвиток мереж та споруд системи дощової каналізації, км/рік; 

споруд/рік;   

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел викидів, тонн/рік;  

- реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі міста, км/рік;  

- кількість ділянок, на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та 

захисту території, га/рік;  

- кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та 

максимальних разових концентрації забруднюючих речовин у повітрі з 

перевищенням відповідних ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/ 

місяць, проб/рік;  

- кількість проб якості питної води з централізованих джерел 

водопостачання, що не відповідають встановленим санітарним нормам, % від 

загальної кількості проб/день, проб/ місяць, проб/рік;  

- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на 

захворюваннях органів дихання, кількість випадків/рік.  

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу території на 

навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану 

екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно щорічно проводити 

поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, 

водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження системи 

моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний 

басейни, ґрунт, надра, фізичні фактори впливу) з організацією стаціонарних 

постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційно-

оздоровчої зон, а саме:  

- розміщення стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного 

повітря на ділянках вулиць з найбільшою інтенсивністю транспортних потоків;  

- здійснення моніторингу стану ґрунтів та якості води водних об'єктів, в 

тому числі в пунктах водокористування населення (пляжі, зони відпочинку) за 

хімічними та бактеріологічними показниками.  

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів 

складових довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення 

міста з метою виявлення негативного впливу факторів навколишнього 

середовища на здоров'я населення, використовуючи в тому числі статистичні 

дані. Для цього необхідно доповнити дані статистичної звітності у сфері 

навколишнього середовища. 

Здійснення моніторингу впливів виконання Програми на довкілля, у тому 

числі на здоров’я населення, за визначеними показниками з веденням щорічної  

звітності дасть можливість своєчасно виявляти недоліки і порушення, що 

негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати 
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необхідні заходи щодо їх усунення, а також проводити інформування населення 

міста про стан реалізації Програми, поточні ускладнення та прогнозні терміни 

їх усунення.   

Оскільки Програма є документом державного планування з обмеженим 

терміном дії, а саме 1 бюджетний рік, пропонується здійснити моніторинг 

виконання Програми, обмежившись періодом 1 рік. 

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення (за наявності). 

 

Враховуючи географічне місце розташування міста Костянтинівка                        

на значній відстані від межі сусідніх держав  ймовірні транскордонні наслідки 

на довкілля та здоров’я населення відсутні. 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 

1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

 

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що 

будуть реалізуватися місцевими органами виконавчої влади, територіальними 

органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення нагальних 

проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку міста у 2020 році.  

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального 

розвитку проєкт Програми враховує положення програмних документів, які 

діють на державному та регіональному рівнях, екосистемний підхід та 

удосконалення системи інтегрованого екологічного управління та врахування 

екологічної складової під час розроблення та затвердження документів 

державного планування. 

Реалізація Програми не має супроводжуватися появою нових негативних 

наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних завдань 

Програми має призвести до покращення екологічної ситуації в регіоні. 

Затвердження Програми, зважаючи на комплексність рішень, що 

обумовлюється необхідністю збалансованого розвитку екологічної складової, а 

також наукові дослідження у цій галузі у короткостроковий період (1-3 роки) 

буде мати незначний вплив на стан довкілля, який буде обумовлений впливом 

існуючих незмінних факторів. 

Реалізація положень Програми буде мати позитивний вплив на рівень 

здоров’я населення, тобто сприятиме зниженню рівня захворюваності 

населення, що є важливим індикатором регіонального розвитку на 

середньостроковий та довгостроковий період. У разі продовження розпочатої 

роботи вплив не буде відрізнятися від короткострокового.  

У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як 

незначний, оскільки як зазначалося вище буде обумовлений впливом існуючих 

незмінних факторів.   
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