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ВСТУП 
 

Робота «Стратегічна екологічна оцінка проекту «Внесення змін до генерального 

плану міста Конотоп (ДК 021:2015-714100000-5 Послуги у сфері містобудування)» 

виконана ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя відповідно до договору №652-01-2019 від 

09.09.2019 р. на замовлення Відділу містобудування та архітектури Конотопської міської 

ради Сумської області. 

Стратегічна екологічна оцінка проекту виконана згідно вимог Закону України “Про 

стратегічну екологічну оцінку”, який був прийнятий Україною на виконання пункту 239 

плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та спрямований 

на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 

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

Закон врегульовує відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення, при виконанні документів державного планування, в даному 

випадку, містобудівної документації місцевого рівня – генерального плану. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як 

системний процес для всебічного оцінювання можливих наслідків реалізації містобудівної 

документації ще на етапі виконання проекту державного планування генерального плану 

міста. Цей процес передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом’якшення 

негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.  

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку населеного 

пункту шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 

охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та 

затвердження документів державного планування.  

Стратегічна екологічна оцінка 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. 

Згідно Закону України ”Про стратегічну екологічну оцінку”, етапами стратегічної 

екологічної оцінки є: 

1) визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 

2) складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 

3)проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, 

передбаченому статтями 12 та 13 Закону, транскордонних консультацій у порядку, 

передбаченому статтею 14 Закону; 

4) врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 

обговорення та консультацій; 

5) інформування про затвердження документа державного планування; 

6) моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення. 

В даному томі наводиться звіт про виконання стратегічної екологічної оцінки 

роботи «Внесення змін до генерального плану міста Конотоп Сумської області. 

 

В роботі прийняті такі абревіатури: 

СЕО – стратегічна екологічна оцінка 

ОВД – оцінка впливу на довкілля 

ДДП – документ державного планування  

ДПТ – детальний план території 

ГДК – граничнодопустима концентрація 

ГДР – граничнодопустимий рівень 

file:///D:/DOCs_Anna/Anna/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�_Ð¡Ð�Ð�/d474114.htm%23n117
file:///D:/DOCs_Anna/Anna/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�_Ð¡Ð�Ð�/d474114.htm%23n138
file:///D:/DOCs_Anna/Anna/Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�_Ð¡Ð�Ð�/d474114.htm%23n147
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ГДС – граничнодопустимий скид 

ГДВ – граничнодопустимий викид 

СЗЗ – санітарно-захисна зона 

ТПВ – тверді побутові відходи 

МВВ – місце видалення відходів 

ОСГ – особисте селянське господарство 

ЧКУ – Червона книга України 

 

Проект розроблений в архітектурно – планувальній майстерні № 3 (начальник – 

М.Маслова.), за участю спеціалістів інженерно-планувального відділу (начальник – 

О.Головань), авторським колективом у складі: 

 

 

Головний архітектор проекту, к.т.н. Г. Айлікова 

Керівник групи Н. Кравченко 

Керівник групи К.Кошева 

Провідний архітектор Л.Айлікова 

Керівник групи Г.Нестеренко 

Молодший науковий співробітник  Я.Сонько 

Головний фахівець В. Ліговська 

Головний спеціаліст О.Срібний 

Провідний інженер Ю.Лобур 

Керівник групи Л.Бєляновська 

Головний фахівець Л.Безкоровайна  

Керівник групи  О.Геращенко 
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РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Об’єкт СЕО і рівень планування  

Робота «Внесення змін до генерального плану міста Конотоп Сумської області» (в 

подальшому: «Генеральний план міста Конотоп Сумської області»).  

Рівень планування – місцевий. 

Замовник СЕО і виконавець 

Замовник СЕО – Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради 

Сумської області, Виконавець - ДП «ДІПРОМІСТО». 

Стадія здійснення СЕО 

Оцінка проводилась після виконання основних креслень та пояснювальної записки 

генерального плану, перед його затвердженням 

Особливості документу, що розроблявся 

Виконання даної роботи пов’язане зі зміною містобудівного законодавства та з 

необхідністю актуалізації генерального плану міста Конотоп (ДП «ДІПРОМІСТО» 

Київ,2007р.) та іншої містобудівної документації, яка діє на території населеного пункту. 

За роки, що пройшли з часу виконання генерального плану суттєво змінилася 

законодавча база України в сфері містобудування, вимоги до виконання генеральних 

планів населених пунктів, ситуація на території міста, було виконано та затверджено ряд 

детальних планів, тощо. Все це зумовило виконання внесення змін до генерального плану, 

практично, в повному обсязі генерального плану.   

Метою розробки генерального плану є визначення та обґрунтування 

довгострокової стратегії територіального та економічного розвитку міста на етап 15-20 

років, крім того, в даному проекті виділено етап 5-10 років та надаються пропозиції на 

стратегічну перспективу. Генеральний план враховує загальнодержавні, регіональні та 

місцеві інтереси, вдосконалює планувальну структуру та функціональне зонування міста, 

встановлює пріоритети економічного та територіального розвитку, розвитку інженерної та 

транспортної інфраструктури, системи обслуговування мешканців м. Конотоп. 

 

Процедура здійснення СЕО 

Етапи здійснення СЕО 

Процес здійснення СЕО тривав з вересня 2019 року по березень 2020 року і 

складався з наступних етапів: 

1).Первинні консультації та визначення зацікавлених сторін. 

2).Визначення сфери охоплення:  

Виявлення документів державного планування, що пов’язані з розробленням 

генерального плану, в тому числі, планів, програм і цілей охорони довкілля, здоров’я 

населення. 

Збір вихідних даних. 

Виявлення основних екологічних проблем. 

Розробка цілей СЕО. Заява на визначення обсягів СЕО з оприлюдненням. 

3). Аналіз вихідного стану довкілля  

4).Оцінка наслідків реалізації заходів, намічених в генеральному плані. 

Оцінка факторів ризику і потенційного сукупного впливу прийнятих рішень на 

довкілля. 

Виявлення стратегічних альтернатив. 

Прогнозування наслідків реалізації генерального плану та альтернатив. 

Оцінка наслідків реалізації генерального плану та альтернатив. 
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Пропозиції щодо пом’якшення будь-яких істотних негативних насідків.  

Пропозиції до плану моніторингу. 

6). Підготовка звіту про СЕО 

7). Проведення консультацій по проекту звіту про СЕО. 

Проведення консультацій з представниками громадськості та органів влади. 

Оцінка запропонованих за результатами консультацій змін до генерального плану. 

Інформування представників громадськості та органів влади про те, яким чином 

звіт про СЕО та пропозиції були враховані в генеральному плані. 

 

1.2. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

Робота «Внесення змін до генерального плану міста Конотоп Сумської 

області(далі: «Генеральний план м. Конотоп Сумської області») виконано Державним 

підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя на замовлення Відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради Сумської області (договори № 652-01-2017 від 

26.12.2017 р.) та відповідно до завдання на проектування. 

Робота над проектом була розпочата в січні 2018 року. Враховуючи визначений 

графік виконання проектних робіт та терміни формування та надання звітної інформації 

місцевими, районними та регіональними управліннями збір, аналіз та обробка основних 

вихідних даних були завершені лише в червні 2018 р. Розгляд ескізу генерального плану 

(моделі територіального розвитку), згідно завдання на проектування та умов договору, був 

проведений під час робочих зустрічей авторів проекту із представниками замовника на 

протязі 2019 року. Остаточне завершення проекту було відтерміноване в зв’язку з 

фінансовими питаннями та необхідністю виконувати розділ СЕО.  

Закон України Про стратегічну екологічну оцінку введений в дію у жовтні 2018 

року, коли процес розробки проекту документу державного планування перебував на 

завершальному етапі. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного 

планування було розпочато, після укладення угоди №652-01-22-2019 від 09.09.2019р. 

 

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості та органів виконавчої 

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

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту 

генерального плану м. Конотоп Сумської області був розроблений проект Заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. З метою одержання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості Заяву Про визначення обсягу «Стратегічної 

екологічної оцінки – Охорони навколишнього природнього середовища», яка є розділом 

проекту «Генеральни план м.Конотоп Сумської області» було розміщено на офіційному 

сайті Конотопської міської ради rada.konotop.org/2009-03-30-12-34-05/2011-08-01-07-

24/2011-06-01-13-23-31. 

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу «Стратегічної 

екологічної оцінки – Охорони навколишнього природнього середовища» було розміщене 

газетах ФАКТИ+програмиТБ» №37 від 23 жовтня 2019 р. та «Сільські горизонти» від 1 

листопада 2019 року.  

За час громадського обговорення, з 02.11.2019 р. по 16.11.2019 р., зауважень та 

пропозицій в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) стосовно заяви про 

визначення обсягу «Стратегічної екологічної оцінки», яка є розділом проекту 

Генеральногоплану м.Конотоп, до виконавчого комітету Конотопської міської ради не 

надходило. 

Заяву Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу 

державного планування було надіслано органам виконавчої влади, що реалізують 
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державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують 

державну політику у сфері охорони здоров’я.  

Від Департаменту екології та природних ресурсів Сумської ОДА були отримані 

пропозиції щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки (лист ВК Конотопської м/ради від 

23.12.2019 №0602-022-09/4974), які враховані під час здійснення СЕО та підготовки звіту 

(Див. Додатки). 

Від Управління охорони здоров’я Сумської ОДА зауваження та пропозиції щодо 

обсягу стратегічної екологічної оцінки відсутні при умові дотримання в розділі СЕО 

вимог чинних Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, 

затверджених МОЗ України (лист ВК Конотопської м/ради від 06.12.2019 №33.04/4952-

2019). 

 

1.3. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЦІЛІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З 

ІНШИМИ ПЛАНАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 

 

1.3.1.Основні цілі та задачі генерального плану 
Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на 

місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та 

забудови території населеного пункту. Даний документ визначає основні принципи і 

напрямки планувальної організації та функціонального призначення території. 

Дана містобудівна документація розробляється у розвиток рішень Генеральної 

схеми планування території України з врахуванням проектних пропозицій містобудівної 

документації регіонального рівня: Схема планування території Сумської області та 

наявної містобудівної документації місцевого рівня. 

За обсягом та змістом проект відповідає діючому законодавству України у галузі 

містобудування та вимогам Державних будівельних норм:  

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 

3038-VІ; 

- Земельному Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768 – ІІІ; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;  

- ДБН 1.1- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 

- «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173; 

- інші чинні нормативні документи. 

Основними цілями проекту генерального плану, на основі положень чинних 

документів державної політики та вимог містобудування, є:  

1. Визначення перспективної чисельності населення, об’ємів та структури 

нового житлового будівництва. 

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку, перспективної планувальної 

структури та функціонального зонування міста. 

3. Визначення територій, що мають певні обмеження при їх використанні 

(природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші). 

4. Аналіз загального стану довкілля, факторів, що його формують, надання 

містобудівних пропозицій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану; 

5. Обґрунтування доцільності зміни межі міста. 

6. Надання пропозицій щодо розвитку сельбищної зони відповідно до прогнозної 

чисельності населення. 

7. Визначення напрямків розвитку мережі установ та організацій громадського 

обслуговування. 

8. Визначення масштабів розвитку виробничих територій: промислово-

комунальних, сільськогосподарських територій, формування комунальних зон, тощо, з 

урахуванням забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючою сельбищною 
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територією. Забезпечення подальшого розвитку підприємств реального сектору 

економіки. 

9. Формування ландшафтно-рекреаційних та туристичних зон, резервування 

ділянок для розміщення об’єктів рекреаційно-туристичного призначення. 

10. Розвиток транспортної інфраструктури населеного пункту: організація вулично-

дорожньої та транспортної мережі, транспортних розв’язок, формування об’їзних доріг. 

11. Розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення 

потреб сельбищних, виробничих та ландшафтно-рекреаційних зон на кінець 

розрахункового періоду.  

12. Визначення стратегічних напрямків санітарної очистки території з урахуванням 

перспективних обсягів утворення ТПВ. 

13. Визначення заходів інженерної підготовки і захисту території від небезпечних 

природних процесів як для існуючих так і для перспективних ділянок містобудівного 

освоєння території. 

14. Дотримання санітарних норм та правил, законодавчих актів у сфері 

забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного 

середовища при визначенні проектних рішень з планувальної структури населеного 

пункту, визначенні функціонального використання території. 

15. Врахування та забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини.  

 

1.3.2. Інші плани та програми що мають відношення до документу 

державного планування 
 

В розділі висвітлюється інформація про різні плани і програми, що діють на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, які в тій чи іншій мірі визначають 

передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній документації. Їх 

положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення містобудівної 

документації та її стратегічної екологічної оцінки. В процесі проектування генерального 

плану міста Конотопу Сумської області були розглянуті та враховані наступні головні 

стратегічні документи, які мають відношення до ДДП: 

- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року 

та План її реалізації на 2018-2020 роки (Затверджена рішенням облради від 15.09.2017 р) ; 

- Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області 

на 2019-2021 роки (Затверджена рішенням облради 22.02.2019 р.) ; 

- Обласна програма “Питна вода України на 2006-2020 роки“ (Затверджена 

рішенням обласної ради від 29.09.2006р.) ; 

- Комплексна програма поводження з відходами у Сумській області на 2016-

2020 роки (Затверджена рішенням обласної ради від 10.08.2016р.); 

- Регіональна програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (Затверджена рішенням 

обласної ради від 16.08.2013р.) ; 

- Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Сумської 

області на 2016-2020 роки (Затверджена рішенням Сумської обласної ради від 

10.08.2016р.). 

 

Програмні документи державного планування та їх рівень зв'язку з проектом 

генерального плану відображений у Додатку 1.  

Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля, визначених в тому 

числі іншими документами державного планування, та їх відповідність цілям 

генерального плану наведена у Додатку 2. 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ, ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, 

ЯКЩО ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Загальна характеристика міста 
Місто Конотоп – центр одноіменного адміністративного району, розташоване в 

західній частині Сумської області на відстані 129 км від обласного центру - м. Суми і на 

відстані 248 км від м. Києва. 

Конотоп відноситься до середніх міст, станом на 01.01.2019 р., населення міста 

складало 87,1 тис. осіб. 

Місто займає вигідне положення на перетині транспортних комунікацій, що 

зв’язують промислові регіони України, Бєларусі та азіатських країн 

Транспортні зв’язки міста з обласним центром, столицею держави та іншими 

населеними пунктами України, іншими країнами здійснюються автомобільним та 

залізничним транспортом. До міста підходять автодороги місцевого значення:  

- територіальні – Т-2504 –Батурин-Конотоп – Суми, Т-1907 – Шостка –Конотоп 

– Ромни –Пирятин, Т- 1910 – Конотоп –Буринь – Чумакове; 

- районні - Конотоп-Вирівка-Присейм’я, В’язове- а/д Конотоп – Буринь –

Чумакове, Конотоп –Кузьки, Тернівка – Рокитне – а/д Батурин –Конотоп-Суми, Кошари – 

Михайло-Ганівка – а/д Шостка – Конотоп –Ромни – Пирятин, Конотоп – Сарнавщина.  

Конотоп – важливий залізничний вузол. В місті знаходиться Конотопське 

відділення Південно-Західної залізниці, яке забезпечує вантажні та транспортні 

перевезення в Московському, Київському, Харківському, Гомельському, Курському, 

Полтавському та Вітебському напрямках.  

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, на перспективу 

через Конотоп намічено проходження Критського залізничного транспортного коридору 

№9.  

Місто межує з Попівською, Шаповалівською, Підлипненською, Кузьківською та 

Вирівською сільрадами, землі яких прилягають до міста. На півдні Конотоп межує з селом 

Підлипним, яке, по суті, вже сьогодні по своїх транспортних та культурно - побутових 

зв’язках є районом міста. Рішенням від 13.06.2019 року тридцять восьмої сесії сьомого 

скликання Конотопської міської ради «Про добровільне приєднання до територіальної 

гомади міста обласного значення Конотоп» до Конотопської міської територіальної 

громади було добровільно приєднано Підлипненську територіальну громаду (села 

Підлипне, Калинівка, Лобківка).  

На північ від міста, на річці Сейм, розташована територія, придатна для 

довготривалого та короткочасного відпочинку жителів міста та населення прилеглих 

територій. 

Маючи статус міста обласного підпорядкування, Конотоп, в той же час, відіграє 

роль районного центру адміністративного району з населенням 28,0 тис. осіб, а також 

міжрайонного центру Сумської області, в зону впливу якого попадає в даний час близько 

165,0 тис. осіб, що проживають в Буринському, Липоводолинському, Недригайлівському, 

Путивльському, Роменському районах та Роменській міськраді. 

 

2.1. ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕСУРСИ РОЗВИТКУ МІСТА 

 

Місцеположення та орографічні умови 
 

Територія міста знаходиться в перехідній фізико-географічній зоні від 

Чернігівського Полісся до Лівобережно-Дніпровського Лісостепу .  

В геоморфологічному відношенні територія розташована в межах Полтавської 

рівнини, яка в регіональному відношенні є частиною  Дніпровсько-Деснянської низовини.  
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Поверхня території  рівнинна, з абсолютними відмітками поверхні 120-170м, слабо 

розчленована річками, пологими балками та блюдцеподібними зниженнями. Домінуючі 

уклони поверхні становлять 2-3%, місцями на схилах досягають 10-15%. 

Техногенні форми рельєфу представлені діючими кар’єрними виробками на півдні 

міста (кар’єр цегельного заводу). 

Орографічні умови в планувальному відношенні не обмежують територіальний 

розвиток міста.  

Рельєф міста має прекрасні ландшафтно-видові переваги при забудові прирічних 

територій. Орографічна ситуація забезпечує хорошу аерацію місцевостей, екологічно 

сприятливу для планувальної організації житлових зон та умов проживання. 

 

Гідрологічні особливості 
 

Гідрографічна мережа представлена та дренується ріками, які відносяться до 

басейну Сейму. Ріка Сейм (ліва притока р. Десни – басейн Дніпра) з її мальовничими 

берегами протікає в 6-7 км на північ від міста. 

Безпосередньо місто розташоване в долинах та на водорозділах рік Єзуч, Куколка 

(обидві лівобережні притоки р. Сейм) та р. Липка (лівобережна притока р. Єзуч). 

Річка Єзуч належить до малих річок (довжина 54 км, площа басейну – 839 км2, 

глибина – 2,3 – 2,5 м, похил русла - 0,76 м/км). Загальний напрямок течії – західний та 

північно-західний. Заплави рік заболочені, заторфовані, русла замулені, що знизило їх 

пропускну здатність та зумовило вимушене дренування (глибина каналів до 1м). В 

результаті стік русел порушений, а русло р. Єзуч – ще й зрегульоване каскадом ставків, 

які використовуються для розведення риби. Весною ставки заповнюються до відміток 

НПУ = 132-133м. В зв’язку з низьким рівнем води в р. Єзуч і Липка в разі весняної повені 

льодові затори мостам не загрожують. 

На р. Єзуч в межах міста розташоване місце короткочасного відпочинку населення. 

За межами міста, північніше, на річці Сейм, розташована територія, придатна для 

довготривалого та короткочасного відпочинку жителів міста та населення прилеглих 

територій. 

Тут немало природних та штучних водойм. Гідрографічну мережу території 

доповнює колекторно-дренажна мережа (переважно невпорядкована) меліоративної 

системи.  

По своєму режиму ріки регіону відносяться до рівнинних, переважно снігового 

живлення, яке складає 50-65 % річкового стоку. Помітну роль у їх живленні відіграють 

також ґрунтові води та дощові води літньо-осіннього періоду. 

З планувальної точки зору наявність меандруючих та місцями широких заплав 

річок сприяє організації цікавої функціонально-планувальної структури прирічних 

територій з облаштуванням рекреаційних зон.  

Водойми використовуються та придатні для подальшого розвитку рибного 

промислу. Всі водойми потребують технічного оздоровлення, благоустрою та 

протиерозійного озеленення прибережних територій, які передбачені генпланом. 

Береги річок та водойм мальовничі, сприятливі для відпочинку. Водойми є 

природними кондиціонерами, які в теплу пору року охолоджують, а в холодну - 

підігрівають прилеглі райони, тим самим пом’якшуючи мікрокліматичні умови і 

позитивно впливаючи на самопочуття людей. 
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Кліматичні умови 

 

Клімат території помірно континентальний з тривалою нехолодною зимою та теплим 

літом. 

Нижче наведена коротка характеристика кліматичних умов за даними багаторічних 

спостережень на МС Конотоп. 

Середньорічна Т °С повітря - 6,3° 

Абсолютний максимум - 37° 

Абсолютний мінімум - мінус 36° 

Розрахункові температури: 

- середня найбільш холодної 5-денки - мінус 23° 

- зимова вентиляційна - мінус 11,3° 

- середня опалювального періоду - мінус 2,2° 

Тривалість опалювального періоду - 193 дні 

Тривалість безморозного періоду - 161 день 

Середня глибина промерзання грунтів - 93 см 

Середньорічна вологість повітря - 78 % 

Середньорічна кількість опадів - 540-650 мм 

Середня висота снігового покриву - 18-32 см 

Домінуючі вітри (повторюваність) - Зх (14,2%), ПдСх (14%), 

 ПнЗх, (13,6%) 

Середня швидкість вітру - 4,1 м/с 

Найбільші вітри, можливі 1 раз за рік - 20 м/с 

 5-10 років - 23-24 м/с 

 10-20 років - 24-25 м/с 

Несприятливі атмосферні явища (середня/найбільша кількість днів): 

- тумани - 53 / 83 дні 

- заметілі - 26 / 49 днів 

- грози - 29 / 47 днів 

- сильні вітри (> 15м/с) - 9 / 25 днів 

За метеорологічними умовами територія відноситься до регіону з помірним 

природним потенціалом забруднення атмосферного повітря та не дуже сприятливими 

умовами розсіювання викидів в атмосферу. 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування України територія віднесена до І архітектурно-

будівельного району (Північно-Західний) з відповідними вимогами містобудівного 

характеру (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”, ДБН Б.2.2-12:2019 

“Планування і забудова територій”). 

Територія міста характеризується сприятливими кліматичними умовами для 

проживання, забезпечення здорового способу життєдіяльності населення та 

містобудівного розвитку. 

 

Ґрунтовий покрив. Рослинність 

Територія знаходиться в північній частині Лівобережно-Дніпровської лісостепової 

провінції (північна лісостепова область Придніпровської рівнини), де вона поступово 

переходить в Чернігівське Полісся. Характерним для ґрунтового покриву є домінування 

досить родючих чорноземів (середньозважений показник вмісту гумусу в ґрунтах району 

– 3.2%) глибоких малогумусних на лесових породах. Знижені території зайняті лучно-

чорноземними, нерідко осолоділими ґрунтами. Заплави річок та тальвеги балок виповнені 

перезволоженими ґрунтами - торфовищами низинними та торфово-болотними ґрунтами. 

Грунти сприятливі для широкого асортименту зональної рослинності, гідроморфні 

ділянки - для вологолюбних та лугопаркових насаджень.  
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Карта ґрунтів засвідчує сприятливість умов для створення паркових, спортивно-

оздоровчих та лугопаркових рекреаційних зон, що слугуватиме збільшенню  зелених зон 

загального користування. Найбільш придатними для цього є заплавні території р.р. Єзуч, 

Липки та Куколки. 

Рослинність. 

Рослинність загального призначення в місті представлена парками та скверами. 

Територія існуючих парків, скверів, що знаходяться на території м. Конотоп, становить  

23,4 га, в тому числі озеленена територія –19,0 га. 

Забезпеченість населення озелененими територіями загального користування 

становить 2,2 м2/особу, що значно нижче нормативних показників (14 м2/особу). 
Необхідна площа озеленених територій загального користування розрахована для 

перспективного населення м. Конотоп – 89 тис. осіб відповідно до нормативних 

показників ДБН Б.2.2-12:2019. 

Враховуючи ситуацію, генеральним планом передбачено - загальна площа парків 

та скверів на території м. Конотоп становитиме на кінець розрахункового етапу 180,0 га, в 

тому числі озеленені території – 144,0 га (16,2 м2 на особу). 

Розвиток структури зелених насаджень міста передбачає урахування наявних 

природних умов та ландшафтних особливостей при максимальному збереженні існуючої 

житлової та громадської забудови. 

Крім рекреаційно-оздоровчого значення, зелені насадження в місті виконують 

санітарно-гігієнічну та ґрунтозахисну роль. Для підвищення екологічної ролі рослинності 

необхідне та передбачено генеральним планом здійснення подальшого озеленення 

територій промислових, комунальних і транспортних зон, а також  закріплення ділянок 

крутосхилів. 

Раціональна і достатня структура зелених насаджень, одночасно формуючи 

ландшафтно-композиційні та екологічні зони міста, сприятиме оздоровленню 

навколишнього середовища та підвищенню рівня його екологічної стійкості до 

техногенних навантажень. 

 

Геологічні умови. Гідрогеологічні умови водозабезпечення 

В тектонічному відношенні територія знаходиться в межах північного борту 

Дніпровсько-Донецької западини. В геологічній будові території приймають участь 

кристалічні породи докембрія і потужна товща (1-1,1 км) осадових порід, представлених 

палеозойськими, мезозойськими та кайнозойськими відкладами. 

В гідрогеологічному відношенні територія належить до Дніпровського 

артезіанського басейну, який характеризується широким розвитком водоносних 

горизонтів, приурочених до потужної товщі крейди, палеогену та четвертинних відкладів. 

Практичне значення для організації водопостачання міста мають: 

- водоносний комплекс піщаних відкладів київської світи, пісків та піщаників 

бучакської, канівської і сумської світ (горизонт напірний, глибина свердловин 100-110м, 

продуктивність свердловин 15- 40м3/год., вода гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва, 

мінералізація до 1 г/л); 

- водоносний горизонт верхньої тріщинуватої зони крейдяно-мергельних 

порід (горизонт напірний, глибина до 120м, продуктивність  8-20 м3/год., вода 

гідрокарбонатна кальцієва, мінералізація 0,3-0,6 г/л); 

- водоносний горизонт нижньокрейдяних та сеноманських піщаних відкладів 

(горизонт високонапірний, глибина залягання 600-650м, глибина свердловин – 660-750м, 

дебіт свердловин 40-80 м3/год., вода м’яка, гідрокарбонатно-натрієва, мінералізація 0,4-0,6 

г/л). 

Водоносний горизонт алювіальних відкладів заплав рік, днищ балок та водоносний 

комплекс в четвертинних і верхньочетвертинних відкладах слабо захищені від 

поверхневого забруднення. Із-за забрудненості  ці горизонти непридатні для 
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централізованого водопостачання і використовуються шахтними колодязями для 

побутових потреб. 

Основними для організації централізованого водопостачання  в м. Конотопі є 

водоносні комплекси палеоценово-еоценових та сеноман-нижньокрейдяних відкладів.  

У водоносних комплексах палеоценово-еоценових та сеноман-нижньокрейдяних 

відкладів для потреб м. Конотопа і регіону розвідані та експлуатуються родовища 

підземних вод – Конотопське, Вирівське, Липське (їх характеристика наведена за даними 

ДНВП “Геоінформ України”):  

1. Вирівське родовище, експлуатується (ділянка Вирівська) – розташоване  на 

північній околиці міста. 

Води альб-сеноманського водоносного горизонту, залягає на глибинах 468-625м, 

глибина вод – 40-41м, тип вод – гідрокарбонатно-натрієві; власник - ТОВ Мотордеталь; 

запаси становлять по кат.А – 0.650 тис.м3/добу (за 2017 р. видобуто 0.333 тис.м3/добу). 

2. Конотопське родовище, (ділянка Конотопська) – розташоване на південно-

східній околиці міста, в районі рибних ставків; експлуатуються горизонти: 

▫ канівсько-бучакський – води гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві, глибини 48-

115м, рівень води – 8.4-14.0м; запаси по кат. А+В+С1 =  22,9 тис.м3/добу (3.6 +7.7 +11.6), 

видобуток – 4.414 тис.м3/добу; 

▫ горизонт нижньокрейдяних та сеноманських відкладів – води гідрокарбонатно-

натрієвого типу, глибини 498-645м, рівень води – 15.5-25.5; запаси по кат. А+В =  44.9 

тис.м3/добу (28.6+16.3), видобуток – 6.142 тис.м3/добу. 

На родовищі  працює водозабір КП ВУВКГ (вул. Тхора,31). 

3. Липське родовище підземних вод розташоване в долині річки Липки (південна 

околиця міста) на 2 ділянках – Липська 1 і Липська 2: 

- Липська 1, не розробляється – води технічні, гідрокарбонатні не 

розробляються; канівсько- 

бучакський горизонт (61-104м), рівень води – 10-15м;  

- Липська 2 – розробляється; води нижньокрейдяно-сеноманського горизонту 

– глибини 516-574м, рівні води - 61-62м; тип води - гідрокарбонатно-натрієва; запаси по 

кат. А+В = 0.425 тис.м3/добу (0.055+0.370), видобуток за 2017р – 0.031 тис.м3/добу. 

Таким чином, загальні запаси горизонтів, що експлуатуються КП ВУВКГ, 

становлять 67,8 тис.м3/добу, зокрема: канівсько- бучакського горизонту – 22,90 

тис. м3/добу; сеноман-нижньокрейдяного – 44,90 тис. м3/добу. Запаси повністю 

забезпечують потреби міста у питних водах на перспективу - централізованим 

водопостачанням передбачається охопити все населення міста. 

Для господарсько-питних потреб міста згідно розрахунків на розрахунковий період 

необхідно: питних вод - 25,60 тис. м3/макс. добу, технічних - 5,69 тис. м3/макс. добу. 

На перспективу генеральним планом прийнято: для питних потреб – якісні підземні 

води, для технічних – поверхневі та підземні води не питної якості.  

В межах Конотопського району підземні води обліковуються наступними 

величинами (згідно матеріалів Держводгоспу): 

- прогнозні ресурси – 94,0 млн.м3/рік; 

- затверджені експлуатаційні запаси – 24,7 млн.м3/рік (26% до прогнозних). 
 

Мінерально-сировинні ресурси 

Експлуатаційні запаси природних мінерально-сировинних ресурсів на території 

міста відсутні. 

В місті та на його околицях знаходяться поклади цегельно-черепичної сировини, 

які на даному етапі не розробляються. Це Конотопське 1 (південно-східна околиця міста) 

та Конотопське (Вирівське – північно-західна околиця) суглинків з відповідними запасами 

в  кількості 2283,86 тис.м3 та 1695 тис.м3 (за даними Укргеоінформ). 

В районі є родовища цегляно-черепичної сировини, торфу, піску. 
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Виявлені природні ресурси можуть сприяти функціонуванню та розвитку 

господарського комплексу міста. При цьому родовища потребують оновлення об’ємів 

експлуатаційних запасів для подальшої перспективи по створенню нових робочих місць і 

залучення інвестицій. 

 

Інженерно-геологічні умови освоєння території 

Відповідно до “Карти інженерно-геологічного районування України за складністю 

умов освоєння” територія міста має середню складність умов освоєння. 

В геоморфологічному відношенні територія міста поділяється на підвищену  

(надзаплавних терас) та понижену (долинно-заплавну) частини.  

За матеріалами оцінки стану та можливих змін небезпечних геологічних процесів для 

умов містобудування (Карта розповсюдження екзогенних геологічних процесів на 

території Сумської області) м. Конотоп відноситься до підтоплених міських територій.  

Літологічна основа терас здебільшого представлена піщано-суглинисто-глинистими 

відкладами загальною потужністю до 18-20 м. Супіски та суглинки, які залягають вище 

рівня ґрунтових вод, характеризуються просадністю (переважно І тип ґрунтових умов), що 

потребує вивчення властивостей грунтів  при конкретному будівництві. Корозійна 

активність грунтів є середньою та високою. Рівні ґрунтових вод залягають нижче 3 м при 

сезонних коливаннях ± 0,5-1,0 м. Ґрунтові води неагресивні до бетонів, за винятком 

окремих ділянок, де спостерігається вуглекисла агресивність (р-н арматурного заводу). В 

цілому території терас сприятливі для освоєння, місцями з передбаченням 

протипросадних заходів. 

Існуючі орогідрографічні та гідрогеологічні умови зумовили наявність природних та 

зрідка техногенних процесів, які ускладнюють інженерно-геологічні умови освоєння 

території. 

В межах території міста мають прояв: заболоченість (205.5га), підтоплення (539.5 

га), поверхнева ерозія схилів, порушеність поверхні (5.2 га). Орієнтовно площа, зайнята 

цими процесами, становить більше 25 % території міста.  

Найбільш вираженим є підтоплення (рівень ґрунтових вод до 3м від поверхні), 

зосереджене в заплаві та на прилеглих до неї  і локально розташованих знижених ділянках 

міста. Такі території при освоєнні потребують гідроізоляції та дренажних заходів. 

Враховуючи зарегульованість русел рік ставками, затоплення паводковими водами в 

місті відсутнє. 

Найбільш складні умови освоєння мають заплавні території, де до глибини 10 м 

ґрунти представлені торфово-мулистими та піщано-глинистими породами. Товщина 

торфів від 1-2 м до 5-7 м (в даний час торфорозробок на заплаві в межах міста немає), 

нижче залягають піски, супіски, суглинки. Мулисті ґрунти і торф несприятливі для основ 

фундаментів і при освоєнні повинні зніматись або бути пройдені на всю глибину. Ґрунтові 

води залягають  переважно на глибинах 0,1- 1,0 м, рідше – до 3 м, що зумовлює відповідно 

заболоченість та підтоплення (див. Схему...). Ґрунтові води переважно неагресивні по 

відношенню до бетонів, інколи мають сульфатну та вуглекислу агресивність (р-н заводу 

“Червоний металіст ”). При освоєнні заплавні території потребують спеціальної 

інженерної підготовки. 

Площинна ерозія має слабий прояв. Локальними є крутосхилові ділянки (з ухилами 

15% і більше). При освоєнні вони потребують раціонального планування з відведенням 

поверхневого стоку. 

Локальними є техногенно порушені ділянки – кар’єри, зриті місця, які потребують 

рекультивації (5,2 га).  

В регіональному відношенні територія м. Конотоп  знаходиться  поза межами зони 

сейсмічної небезпеки (згідно карт ЗСР-2004-А, В В.1.1-12:2014 “Будівництво в сейсмічних 

районах України”). 
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Таким чином, територія проектування в цілому характеризується відносно 

сприятливими інженерно-геологічними умовами. А ділянки, що зазнають ускладнення 

інженерно-геологічних умов, при освоєнні потребують відповідної інженерної підготовки 

підтоплених ділянок, раціонального водовідведення поверхневого стоку, упередження 

можливих просадних явищ, рекультивації порушених площ поверхні, що передбачено 

проектними рішеннями (розділ  “Інженерна підготовка та захист території”). Проектні 

рішення щодо інженерного захисту та благоустрою території спрямовані на покращення її 

екологічного стану та санітарно-гігієнічних умов проживання  

 
2.2. СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

 

2.2.1. Стан довкілля 
Загальні положення 

Розділ виконано на підставі даних міських і обласних організацій, Держуправління 

ОНПС в Сумській області, Конотопського районного управління Головного управління 

ДПСС в Сумській області, управління ветеринарної медицини в м. Конотоп, управління 

житлово-комунального господарства, даних КП ВУВКГ, управління з питань НС та ЦЗН, 

відділу Держкомзему, висновків галузевих спеціалістів.  

Розділ виконано у відповідності з існуючими природоохоронними нормативами 

містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, ДБН 

Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”, ДСП 173-96 

“Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів” тощо.  

Охорона довкілля в місті є пріоритетом діяльності місцевих органів, про що 

свідчать наявні спеціалізовані розробки в галузі запровадження екологічно орієнтованих 

заходів при функціонуванні господарського комплексу міста (нижче). В проекті проведено 

прикладний аналіз нижче наведених звітних матеріалів екологічних служб, рішення яких 

враховані при розробці генплану міста:  

- Екологічний паспорт Сумської області за 2018р.; 

- Регіональна “Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Сумській області у 2018 році ”; 

- Програма охорони навколишнього природнього середовища Сумської області 

на 2016-2018 роки (затв. рішенням облради 10.08.2016р.); 

- Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 

2019-2021 роки(рішення облради 22.02.2019р.); 

- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та 

План її реалізації на 2018-2020 роки (рішення облради від 15.09.2017 року); 

- Обласна програма “Питна вода України на 2006-2020 роки (рішення обласної 

ради від 29.09.2006р.); 

- Комплексна програма поводження з відходами у Сумській області на 2016-2020 

роки (рішення обласної ради від 10.08.2016р.); 

- “Рекомендації з оптимізації роботи мереж водопостачання м. Конотоп”, (ТОВ 

“НВП Енертех” м. Харків, 2013 р.); 

- “Схема санітарного очищення м. Конотоп Сумської області” (ПАТ “СТЕК”, 

2016 р.). 

На основі аналізу природної та техногенно-екологічної ситуації була складена 

"Схема планувальних обмежень", яка є графічною основою для розроблення 

функціонально-планувального зонування території міста.  

Нижче наведені характеристики стану окремих складових навколишнього 

природного середовища, на основі аналізу яких виконано еколого-містобудівне 

обґрунтування перспективного розвитку міста. 
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Атмосферне повітря  

За даними Державної служби статистики України м. Конотоп знаходиться в 

регіоні ( Сумська область), який за обсягами викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами входить до переліку 10 найчистіших 

областей держави. 

Безпосередньо м. Конотоп не входить до переліку екологічно забруднених 

населених пунктів (за даними Департаменту екології та природних ресурсів Сумської 

ОДА). Загальний рівень забруднення атмосферного повітря за індексом забруднення 

атмосфери (ІЗА < 3) в місті оцінюється, як низький (Доповідь-2018). Стаціонарні пости 

по контролю за станом атмосферного повітря в місті відсутні; спостереження проводить 

МС Конотоп (м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 104). 

Стан атмосферного повітря міста визначається наявністю в межах території регіону 

промислових, комунальних об’єктів, транспортної мережі та інфраструктури, що мають 

джерела шкідливих викидів в повітря. Погіршують стан повітря в місті котельні, які 

використовують мазут як резервне паливо. 

Основна доля техногенних забруднень від стаціонарних джерел належить 

підприємствам-лідерам від галузей машинобудування та металообробки, харчової та 

легкої промисловості, а саме: ЗАТ “Мотордеталь-Правекс”, ВАТ "Конотопський 

арматурний завод", ДП “Авіакон”, ВАТ "Червоний металіст", ВАТ "Конотопм'ясо", 

Конотопський завод по ремонту дизель-потягів та інші. 

Конотопським районним лабораторним відділенням проводились дослідження по 

таким напрямкам: маршрутні пости, викиди автотранспорту, підфакельні спостереження в 

санітарно-захисних зонах промислових підприємств.  

Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне 

повітря по місту та області у 2018 р. наведено у таблиці 2.2.1. 

 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення в регіоні м. Конотоп, тис. т 

Таблиця 2.2.1.1 
 

АТО 

 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
м. Конотоп 

 
0.243 

 
0.26 

 
0.224 

 
0.28 

 
0.28 

 
0.31 

 
0.237 

 
Сумська область  

 
30.23 

 
30.53 

 
26.97 

 
17.50 

 
19.81 

 
20.33 

 
20.77 

 

 

Об’єм викидів стаціонарних джерел міста в 2018 році становив біля 1,1 % 

аналогічних загальнообласних викидів. Щільність цих  викидів по місту становила 2301.2 

кг/км2, обсяги на 1 жителя – 2,6126 кг. 

 

Обсяги викидів від автотранспорту в середньому по області складають понад 60-

70% від їх загального обсягу (в останні роки заміри викидів від пересувних джерел 

відсутні). Об’єми та рівні їх впливів визначаються організацією автомобільного руху, 

якістю доріг та пального, типом та технічним станом автотранспортних засобів.  

Лабораторні дослідження атмосферного повітря населених пунктів області 

проводились санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ «Сумський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» по таким напрямкам: маршрутні пости, викиди автотранспорту, 

підфакельні спостереження в санітарно-захисних зонах промислових підприємств. 

Відхилення від гранично-допустимих концентрацій атмосферного повітря у 

досліджених пробах м.Конотоп не зареєстровані. 
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Для поліпшення екологічної ситуації в місті виконуються заходи, спрямовані на 

зменшення викидів в атмосферу. Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за напрямом полягає у сприянні суб’єктам господарювання у 

виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності щодо зниження 

навантаження на довкілля, а також виконання контролюючих функцій. 

Природоохоронні заходи, спрямовані на зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, щорічно впроваджуються 

підприємствами за власні кошти у відповідності до власних планів природоохоронної 

діяльності. 

В регіоні значна увага приділяється питанням енергоефективності, які тісно 

пов’язані з проблемами зміни клімату та є ключовим елементом енергетичної й 

екологічної політики держави. В області затверджена і реалізується, в тому числі в м. 

Конотоп, Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Сумської області 

на 2016-2020 роки (затверджена рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016р.), 

спрямована на вирішення проблеми модернізації, підтримки і сталого розвитку 

підприємств комунальної теплоенергетики Сумської області. 

Рішеннями генплану на період його реалізації передбачений широкий комплекс 

раціональних заходів для охорони та оздоровлення атмосферного простору в  регіоні. 

 

Екологія водокористування 

В сфері водокористування міста задіяні як поверхневі, так і підземні води, оскільки  

водопостачання в регіоні здійснюється з підземних вод Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну та поверхневих  вод басейну р. Десни. 

Джерелами і причинами забруднення вод є промислові, комунально-побутові стоки  

т а  відсутність в місті системи очистки поверхневих стічних вод. 

Основними причинами скиду забруднюючих вод є неефективна робота існуючих 

КОС. Не сприяють поліпшенню ситуації існуючі технологічні схеми водоочисних споруд, 

застаріла технологія очистки стічних вод, значна зношеність мереж.   

Згідно екологічної інформації комунальні підприємства м. Конотоп належать до 

найбільших забруднювачів поверхневих вод органічними речовинами внаслідок скиду 

зворотних вод підприємствами комунального господарства області. 

При проектній потужності КОС (північна околиця міста) об’ємом 21,00 м3/добу за 

2018 рік було очищено та відведено у водойми 5,52 тис.м3/добу. Це свідчить про низьку 

ефективність роботи КОС, стоки яких скидаються в р.Єзуч. Санітарно-захисна зона їх 

(400м) витримана.  

Існуючі в місті ЛОС потужністю 1,20 тис. м3/добу (в районі вул. Рябошапко) зараз 

не працюють і скидають неочищені стічні води у річку Куколка. 

Системою каналізації охоплено 41,8% населення міста, інші користуються 

вигребами.  

Усугубляє ситуацію понад 47%-на зношеність каналізаційних мереж, застаріле та 

енергоємне обладнання, недосконала очистка. При цьому частина промислових стоків та 

АЗС мають високі концентрації органічних сполук, що потребує сучасних методів 

очистки. 

За відсутності в місті ОС дощової каналізації відведення атмосферних вод з 

території міста здійснюється поверхневим способом по низинах рельєфу у напрямку 

водних об’єктів та заплави р. Єзуч, що спричиняє забруднення водойм (і ґрунтів) важкими 

металами та іншими токсичними речовинами. 

Для оздоровлення водного басейну генпланом розроблено принципову (базову) 

схему організації відведення та очищення поверхневих стоків шляхом будівництва 

розгалуженої мережі зливостоків (78,0 км) на всій території міста з подачею та очищенням 

стоків на намічених очисних спорудах (15 од.). 
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Поверхневі води в місті служать джерелом технічного водопостачання виробництв, 

а також зрошення присадибних ділянок, садівничих товариств та земель 

сільськогосподарських підприємств. Відповідно стан поверхневих водойм 

характеризується антропогенним тиском цих суб‘єктів господарювання, а основні впливи 

здійснюються через: 

- надходження до річок і водойм без очищення зливових (талих) вод із значної 

території міста та стоків підприємств зі скидами; 

- скид недостатньо очищених стічних вод КП ВУВКГ.  

Погіршує ситуацію на р. Єзуч неконтрольованість водозаборів та випусків 

забруднених стічних вод в ріку. Крім того, в прибережній захисній смузі розташовані 

заборонені промислові виробництва (з-д “Червоний металіст”). Негативний вплив на 

біологічний стан вод р. Єзуч має рибцех “Конотоп” (представлений комплексом  

рибоводних ставків), в результаті скидів якого води забруднюються зваженими 

речовинами, азотом амонійним, нітратами, змінюють прозорість і стають мутними. Все це 

відбувається із-за відсутності ставків відстою та вилову риби, порушення умов 

регулювання води. 

Одним з екологічно небезпечних об’єктів є комплекс споруд біологічної очистки 

стоків міської каналізації та очисні споруди КЕЧ, які не задовольняють потреби в очистці 

і стічні води скидаються в р.р. Єзуч і Куколка недостатньо очищеними. 

Контроль якості води у річці Єзуч проводиться щорічно на  2 створах  по різним 

показникам, значення яких періодично змінюються, але з постійним погіршенням  вод 

після їх проходження через місто.  

Так, за останній рік у створі вище м. Конотоп якість води не відповідала 

нормативам ГДК по залізу загальному – 1,43 ГДК, ХСК – 1,27 ГДК, БСК5 – 1,1 ГДК; у 

створі нижче м. Конотоп спостерігалися перевищення ГДК  по  ХСК – 1,8 ГДК, залізу 

загальному – 1,47 ГДК, БСК5 – 1,44 ГДК. Кольоровість води річки Єзуч перевищувала 

гранично допустимі концентрації в 1,6-1,7 рази. Кисневий режим річки у створах 

задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився у межах 6,3-6,6 мгО2/дм3. 

За комплексною оцінкою якості води на основі ІЗР р. Єзуч можна віднести до 

помірно забруднених (3 клас).  Концентрації Cs137 та Sr90 за результатами аналізів у 

поверхневих водах р.Єзуч  не перевищують допустимі рівні, встановлені «Нормами 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. 

Взагалі, для річок на території Сумської області притаманний підвищений 

природний вміст марганцю та заліза за рахунок вимивання цих іонів з геологічних пластів 

Курської магнітної аномалії, що місцями переходить на територію Сумської області. 

В результаті гідрологічний стан р. Єзуч в межах міста незадовільний. До того ж 

русло замулене, заросло болотною рослинністю, на значних площах заплава заболочена. 

Тобто результатом таких впливів є забруднення і порушення природного гідрологічного 

стану річок.  

З підприємств до водних об‘єктів поступають зворотні води, які не відповідають 

нормативам по фосфатам, органічним речовинам та біогенам. В результаті санітарно-

гігієнічний та гідрологічний стан р. Єзуч в межах міста незадовільний. Відповідно 

забруднення р. Єзуч має негативний санітарно-гігієнічний та екологічний вплив на води р. 

Сейм. Тобто на території Конотопського району р. Сейм зазнає впливу зворотних вод 

підприємств, що мають скиди в її притоку – річки Єзуч.  

Відповідно через неефективно працюючі очисні споруди міста основні стоки у 

води надходять від ВУВКГ, про що свідчить наступна інформація екологічних служб за 

останні роки (дані Екопаспорту області). 
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Динаміка скидів зворотних вод ВУВКГ м. Конотоп та обсяг забруднених 

речовин, що попадають в р. Єзуч (басейн р. Сейм) 

Таблиця 2.2.1.2. 

Водокористувач Наявність, 

потужність 

очисних 

споруд 

(м3/добу) 

2014 рік / 2015 рік / 2016 рік / 2017 рік 

об’єм скидання 

зворотних вод, 

тис.м3 

у тому числі об’єм 

скидання забруднених 

(без очищення) та 

недостатньо 

очищених зворотних 

вод, тис. м 3  

кількість 

забруднюючих 

речовин (т), що 

скидаються разом 

із зворотними 

водами  

р. Єзуч (басейн р. Сейм) 

ВУВКГ  

м. Конотоп 

2.088 2281 / 1985 / 2170 

/ 2088 

2281 /1985 / 2170 / 

2088 

1206 / 1091.8 

/1239.9 / 1277.61 

 

Результати лабораторних досліджень води з відкритих водойм Конотопського району 

до початку і в період купального сезону в місцях організованого водокористування 

(пляжах) у 2016 році 

Таблиця 2.2.1.3. 

Досліджено проб води на показники 

санітарно – хімічні мікробіологічні 

досліджено 

проб 

з них не 
відповідають 
СН  
 

%, що не 
відповідає 

СН 
досліджено 

проб 

з них не 
відповідають 

СН 

%, що не 
відповідає 

СН 

39 2 5.1 81 12 14.8 

 

З метою покращення стану ріки в 1992 році Сумським інститутом “Діпроводгосп” 

розроблений “Робочий проект регулювання р. Єзуч...”, основні положення якого по 

регулюванню та розчистці русла поступово реалізуються та враховані рішеннями 

генплану.  

Проект землеустрою прибережних смуг ріки та водойм (ПЗС) в місті не 

розроблявся. За відсутності проекту ПЗС регламентується відповідно до існуючих 

містобудівних умов, виходячи з її нормативних розмірів – 25-50 м (згідно ВКУ, ст. 88). В 

генплані передбачений комплекс санітарно-гідротехнічних та планувальних заходів 

водоохоронного значення. 

Підземні води використовуються за допомогою артезіанських свердловин для 

централізованого водопостачання населення, а також для водопостачання промислових та 

сільськогосподарських підприємств. 

Основними у питаннях водокористування є якість господарсько-питних вод та 

раціональне їх використання.  

Господарсько-питне водопостачання міста здійснюється централізованим 

комунальним водопроводом і локальними системами водопостачання окремих 

підприємств. Водозабори, резервуари і мережа розташовані в межах власних територій 

водокористувачів. 

Комунальний водопровід (установлена продуктивність централізованого 

комунального водопроводу 29,70 тис.м3/добу) обслуговує населення міста, комунальні і 

промислові підприємства.  

Деякі підприємства мають власні локальні водозабори з використанням підземних 

джерел, а також технічні водозабори з використанням  поверхневих вод: залізна дорога – з 

р. Сейм, механічний завод - з р. Єзуч. Вода використовується на технологічні та питні 
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потреби підприємств та організацій. Відомчу локальну систему водопроводу (водозабір та 

мережу) має залізна дорога.   

Для зрошення зелених насаджень, поливу та миття вулиць використовується вода з 

централізованого водопроводу.  

Частина мешканців садибної забудови користується водою з вуличних колективних 

джерел, власних свердловин та шахтових колодязів. 

На даний час на балансі КП ВУВКГ знаходиться 30 артезіанських свердловин (16 з 

яких робочих, 3 резервні та 14 підлягають тампонажу), які розташовано на 7-и 

водозабірних ділянках. Свердловини забезпечені нормативними зонами санітарної 

охорони і мають між собою гідравлічний зв'язок. Дебіт свердловин від 20,00 до 120,00 

м3/год.  

Якість води відповідає вимогам діючих ДСанПіН 2.2.4-170-10. 

Дані досліджень питної води по Конотопському району свідчать: 

- за мікробіологічними показниками відхилень не було;  

- за санітарно-хімічними показниками  спостерігались відхилення: з водогонів 

– 28,6% проб; зі свердловин – 50% проб; в колодязях – 0 %. 

На даному етапі питання ускладнюється існуючими проблемами в екології 

водокористування, що зумовлює значні непродуктивні втрати води (31,7%) від об’єму 

поданої води у мережу та ризиками забруднення вод, зокрема:  

- незадовільним станом комунального господарства (заміни потребують 

близько 58,0% водопровідних мереж) через наявність  застарілого насосного обладнання 

на водопровідних насосних станціях, використання неефективного та енерговитратного 

старого насосного обладнання; 

- нераціональним використанням води питної якості на полив та миття 

територій, зрошення садиб, технологічні потреби промпідприємств (актуальним є питання 

щодо зменшення обсягів використання води питної якості на промислові потреби); 

- відсутністю зон санітарної охорони артсвердловин (на 26 свердловинах).   

На перспективу передбачається централізоване водопостачання для всього 

населення міста з потужністю питного водопроводу на розрахунковий період 25,60 

тис.м3/добу. 

Використання питних вод, як природного ресурсу, для технічних цілей 

забороняється. 

Для покращення системи водопостачання та екології водокористування в проекті 

передбачено ряд заходів інженерно-технічного та планувального характеру (Заходи…). 

Покращення екологічного стану водних об’єктів передбачено розробленими 

природоохоронними заходами, які знайшли відображення у Регіональній програмі 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 

період до 2021 року, оперативні цілі і завдання якої відповідають рішенням  генерального 

плану. 

Ґрунтове середовище. Відходи 

З метою дослідження просторового забруднення земель Сумською філією ДУ 

“Інститут охорони ґрунтів України”, Головним управлінням Держземагенства, ДУ 

“Інституту охорони ґрунтів України” проводяться дослідження, в тому числі в межах 

Конотопського району, на вміст в ґрунтах важких металів – свинцю, кадмію, міді, цинку, 

кобальту, марганцю. Крім того, були проведені дослідження на вміст залишкових 

кількостей ДДТ і ГХЦГ. За матеріалами досліджень накопичення вищезазначених 

елементів в ґрунтах не перевищують рівні їх гранично допустимих концентрацій. 

Стан ґрунтового середовища міста в цілому задовільний, за винятком можливих 

локальних осередків забруднення, які можливі в місцях розташування структурних 

підрозділів ПАТ «Українська залізниця» і ПАТ «Укрнафта», де спостерігається крапельне 

забруднення земель нафтопродуктами, в районах звалищ, складів нафтопродуктів 

(нафтобаза і ін..) тощо.  
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Крім того, на території міста є декілька колишніх об’єктів сільськогосподарського 

призначення (ферми тощо), території яких протягом тривалого часу зазнавали 

бактеріологічного і хімічного забруднення і потребують санітарного благоустрою. 

У випадку несвоєчасного збирання та знешкодження сміття в місті можливе 

механічне забруднення ґрунтів, а локалізованими джерелами забруднення є 

несанкціоновані звалища. Таким чином, ґрунтовий покрив території міста потребує 

санітарного обстеження і локальної санації. 

Ґрунтовий покрив порушених ділянок потребує місцями відновлення. В межах 

міста розміщувались кар’єри по добуванню сировини для заводу будматеріалів, які на 

даний час рекультивовані. Експлуатується кар’єр, розташований поруч з цегляним 

заводом; відпрацьовані площі якого рекомендуються для рекультивації. 

В місті є невеликі ділянки крутосхилів, зайняті еродованими ґрунтами, на яких 

рекомендуються протиерозійні заходи. 

Відходи.  

Місто Конотоп відноситься до промислово-розвинених населених пунктів області з 

найбільшими обсягами утворення відходів – 6,3% від загальноутворених по області.  

Гострою екологічною проблемою в місті, як і в області в цілому, залишається 

проблема поводження з відходами.  

Позитивним  на даний період  є відсутність в місті (і районі) місць зберігання 

заборонених і непридатних до використання пестицидів. При цьому слід зазначити, що 

розміщення шкідливих об’єктів  (з хімічним впливом – склади ХЗЗР, міндобрив тощо) 

поблизу  рибогосподарських об’єктів міста   в радіусі 2 км заборонено (ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.7.6.9). 

Головною причиною незадовільного стану у сфері поводження з відходами є 

відсутність цілісної системи вирішення проблеми з пріоритетом постійного зменшення 

кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищах і не 

використовуються як вторинні ресурси. 

На даному етапі сміттєсортувальної лінії в місті немає; на території міста все ще 

спостерігається утворення несанкціонованих звалищ, накопичення побутових відходів у 

пониженнях рельєфу. 

Повне забезпечення загального збирання, перевезення та захоронення побутових 

відходів в місті відсутнє. Охоплення послугами вивозу ТПВ становить: планово-

подвірною системою збирання - 50 %, планово-поквартирною – 25 %, не охоплено 

системою збирання ТПВ – близько 25 % населення.  

На даному етапі для видалення та знешкоження ТПВ міста існують 2 полігони 

ТПВ. Обсяги вивезення у середньому за рік складають 23,64 тис. тонн.  

Діючий полігон для складування ТПВ (з 2002 року) розміщений в недіючому 

кар’єрі цегельного заводу «Кристал» в північно-західному напрямку на виїзді з міста, на 

землях Вирівської сільської ради. Відведена площа під полігон складає 5,2 га – із них 

під ТПВ - 4,0 га, під вуличний змет – 1,2 га. Розрахунковий строк експлуатації полігону 

14 років з річним обсягом ТПВ до 76 тис.м
3 

на рік.  

Для потреб  міста є законсервований полігон по прийому ТПВ, розміщений на 

території Підлипненської с/ради (в адміністративних межах Конотопської м/ради), на 

землях державної власності (запасу) за межами населених пунктів. Загальна площа 

полігону 10 га, з яких 2,7 га вже використані. Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 25 років УЖКГ Конотопської м/ради для 

будівництва полігону твердих побутових відходів затверджено в 2011 році (рішення 

м/ради від 28.09.2011). На даний полігон розроблений робочий проект будівництва 

вдосконаленого полігону по складуванню ТПВ в м. Конотоп. 

Звалище в с. Привокзальне відпрацьоване і закрите, рекультивоване та частково 

віддане під АГК № 6.  
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З 2014 р. в місті запроваджено роздільний збір ТПВ та заготівля відходів 

вторсировини (акумуляторів свинцю, макулатури, поліетилену, лому металів, гуми тощо). 

Станом на 01.01.2017 відсоток охоплення населення роздільним збором ТПВ становить 

2,2%. Збирання та заготівлю відходів вторсировини здійснюють суб’єкти підприємницької 

діяльності,): ТОВ “Промтехсплав С” та ФОП Євменов В.В. 

Згідно розрахунків генерального плану (відповідно нормам ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій») об’єм накопичення ТПВ та сміття з вулиць 

становитиме на перспективу 41,16 тис. т/рік. (при кількості населення 98,0 тис. осіб). 

До цих об’ємів входять також накопичення рослинних відходів зелених зон міста. 

При цьому слід зазначити, що спалювання опалого листя є небезпечним і забороняється 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019.   

Рідкі побутові відходи (РВ) від не каналізованої забудови вивозяться і на 

перспективу будуть вивозитись на зливну станцію  каналізації, що розташована на КОС.  

У 2016 році для міста розроблено «Схему санітарного очищення м. Конотоп 

Сумської області» (ПАТ «СТЕК»), основні заходи санітарного очищення території якої 

поступово реалізуються в господарській діяльності міста, зокрема: розширення територій 

та об’ємів роздільного збирання та заготівлі втор ресурсів; розширення та модернізація 

контейнерного господарства; рекультивація та санація відпрацьованих площ міських 

полігонів (с.с. Вирівка, Підлипне); видалення та знешкодження відходів на 

Конотопському регіональному енергоавтономному СПКЕ (пайове перспективне 

будівництво). Схемою розглянуті 2 варіанти розміщення регіонального СПКЕ (плошею 

40.га): біля законсервованого міського сміттєзвалища (с.Підлипне) або біля діючого 

полігону ТПВ ТОВ КП «Флора» (с.Вирівка). 

На сьогоднішній день в м. Конотоп не має розробленої Програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин, що ускладнює належне поводження з тваринами у 

місті. Схемою санітарного очищення (згідно з вимогами п.11.2.6 ДБН Б.2.2-12:2019) 

передбачено створення комунального пункту тимчасового утримання безпритульних 

тварин (СЗЗ – 300м) та кладовища для захоронення тварин лише після кремації 

(колумбарій). Наразі під притулок для тварин планують виділити земельну ділянку по 

вул. Рябошапко. 

В господарському відношенні у місті реалізуються заходи у сфері поводження з 

відходами, передбачені Комплексною програмою поводження з відходами в Сумській 

області на 2016-2020 роки (дані в таблиці станом на 01.01.2017р.): 

Таблиця 2.2.1.4. 
Найменува 

ння 

населеного 

пункту 

Загальна 

кількість 

мешканців 

в населено 

му пункті, 

тис. осіб 

Кількість 

населення, 

яке 

охоплено 

роздільним 

збиранням 

ТПВ, тис. 

осіб 

Відсоток 

населення 

охопленого 

роздільним 

збиранням 

ТПВ, 

% 

Рік 

впровадже 

ння 

роздільного 

збирання 

ТПВ 

Загальний 

об‘єм ТПВ, 

що 

утворюєть 

ся у 

населено 

му пункті, 

тис. м3 на 

рік 

Об‘єм 

ресурсоцінних 

компонентів 

побутових 

відходів, що 

збираються 

роздільним 

методом, тис. 

м3 на рік 

Кількість 

контейне 

рів для 

роздільно 

го 

збирання 

за видами 

окремих 

компонен 

тів 

Перелік 

компонен 

тів ТПВ, 

які 

збираютьс 

я окремо, 

та їх 

обсяги 

м. Конотоп  

91,704 

 

2,0 

 

2,2 

 

2014 

 

147,4 

 

1,8 

Папір 1 

ПЕТ 1 

Скло 1 

Папір 0,2 

ПЕТ 1,3 

Скло 1 

 

Аналіз ситуації свідчить, що на даному етапі по Конотопській м/раді все ще 

залишаються не вирішеними основні питання незадовільного санітарного стану 

ґрунтового середовища: 
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- не в достатній мірі забезпечується роздільне збирання відходів; 

- існують несанкціоновані звалища відходів; 

- відсутня система очистки поверхневих зливових та талих стічних вод, 

які відводяться з території міста. 

Генеральним планом на період його реалізації передбачається комплекс заходів 

щодо покращення ситуації з відходами, оздоровлення ґрунтового середовища та 

забезпечення належного санітарного стану території. 

 

Акустичний режим 

Конотоп – важливий транспортний вузол України, транспортні навантаження 

якого представлені мережею автомобільних доріг державного і місцевого значення, 

залізничних ліній, магістральної вуличної мережі.  

Відповідно основними джерелами акустичних навантажень в місті є залізниця та 

автотранспортні магістралі. 

Посилює ситуацію наявність в місті залізниці з численними шляхопроводами та 

переїздами. Інтенсивність руху на залізниці зумовлює формування понаднормативних 

рівнів шуму, що потребує створення шумозахисної зони (нормативна зона від 

залізничного полотна до житлової забудови становить 100м – згідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.10.1.6). Враховуючи, що місто є залізничним вузлом і поруч із залізницею знаходяться 

вантажна станція та вантажний двір, їх санітарна зона є спільною із залізницею. 

Значного екологічного впливу додає транзитний транспорт регіональних автодоріг, 

який проходить через місто. 

Основу структури вуличної мережі міста складають магістральні вулиці 

загальноміського та районного значення. Загальна довжина магістральної вуличної мережі 

міста в існуючих межах орієнтовно становить 60,0 км. Щільність вуличної мережі міста – 

1,7км/км2 (на перспективу - 2,8 км/км2). 

Найбільші транспортні потоки, в тому числі транзитні, зі значними екологічними 

впливами, концентруються на головних транспортних артеріях міста: просп. Червоної 

Калини, просп. Миру, вулиці Тхора, Професійна, Сумська, Володимира Великого, 

Вирівська, Сарнавська, Лазаревського та інші До того ж технічні параметри окремих 

ділянок магістральних вулиць обмежені, мають недостатню ширину проїзної частини, 

відсутні тротуари вздовж магістральних вулиць у периферійних районах міста; покриття 

більшості вуличної мережі потребує комплексного ремонту та посилення.  

Автотранспортні навантаження центральної магістралі міста, проспекту Миру, 

потребують санітарних розривів до житлової забудови в межах червоних ліній (згідно 

ДБН Б.2.2-12:2019, п.10.7.6). 

Генеральним планом зазначені територіальні обмеження та екологічні впливи 

враховані. Рішення проекту спрямовані на оздоровлення санітарної та екологічної 

ситуації.  

 

Радіаційна ситуація 

Радіаційна обстановка в м. Конотоп стабільно нормативна. 

Радіаційний фон на території міста визначається щоденно в стаціонарній точці на 

метеомайданчику (МС Конотоп) і в останні роки є стабільним - в межах значень середнє-

максимальне відповідно 0.11-0.16 мкЗв/год. У 2017-2018 роках радіаційний фон на 

території міста  становив 0.10 мкЗв/год.  

У 2018 році середні значення гамма-фону по території Сумської  області становили 

0,09-0,13 мкЗв/годину, максимальні рівні - 0,12-0,19 мкЗв/год, що не перевищує норми.  
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Електромагнітне випромінювання 

Джерелами електромагнітного випромінювання в місті є і надалі будуть ПС 

110/10 «Конотоп» та ПС| 110/10кВ «Поршень», передача та розподіл електроенергії від 

яких до споживачів міста здійснюється по лініях електропередачі 10кВ. 

При забудові проектних площадок враховані місця розташування існуючих 

повітряних ліній 110кВ зі збереженням технічних коридорів і охоронних зон (нижче). 

Житлова забудова не зазнає негативних електромагнітних впливів зазначених об’єктів. 

Таким чином, електромагнітне випромінювання в місті практично не є 

обмежувальним санітарно-гігієнічним фактором при функціонально-планувальній 

організації території.  

 

Природно-заповідні об’єкти та ландшафти. Біорізноманіття.  

Рослинний і тваринний світ 

В межах території міста об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. 

В Конотопському районі розташовано 9 об’єктів ПЗФ (урочище Боромля, Єзуцький 

заказник та ін.), які, крім природоохоронного призначення, використовуються в 

рекреаційних цілях. 

Зважаючи на прийняту Програмою охорони навколишнього природного середовища 

величину перспективного рівня заповідності по області 15% (при існуючому показнику 

7,4%), необхідним є пошук цінних в екологічному відношенні територій для заповідання.  

На рівні місцевого самоврядування збільшення площі екологічної мережі може 

бути здійснено за рахунок наступних заходів:  

- створення об’єктів природно-заповідного фонду високих категорій заповідання, 

як основних ядер елементів екомережі (природних заповідників, національних природних 

парків, регіональних ландшафтних парків); 

- збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико-культурну 

цінність; 

- запровадження особливого режиму використання водоохоронних та прибережних 

захисних смуг; 

- створення захисних насаджень, залуження земель; 

- збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв’язку, 

оборони; 

- екологічно доцільне збільшення площі лісів. 

 На даному етапі рослинне біорізноманіття міста зосереджене переважно в зелених зонах 

загального користування (парки, сквери), розширення яких передбачено рішеннями 

генерального плану. Крім того, зелені насадження, зазнаючи техногенних впливів, 

потребують більш ретельного санітарного догляду та оздоровлення. На даному етапі (за 

даними екологічних служб) зелені насадження міста охоплені санітарним доглядом від 

фітозахворювань на 51%.  

Слід підкреслити, що формування раціональної і достатньої структури ландшафтно-

композиційних та екологічних зон рослинного біорізноманіття сприятиме оздоровленню 

навколишнього середовища та умов проживання, підвищенню рівня його екологічної 

стійкості до техногенних навантажень.  

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

більшості населених пунктів. Як правило – це свійські тварини та птиці домашніх 

господарств. Об’єктів культурно-пізнавального утримання тварин (на зразок зоопарку) в 

місті немає.  

Для забезпечення задовільного санітарно-гігієнічного стану тварин та 

унеможливлення виникнення епідемічних ситуацій в місті функціонує 

ветлікарня/лабораторія. 

На території міста генпланом передбачено створення стерилізаційного пункту з 

вольєрами для тимчасового перебування та притулку для тварин. Для знешкодження та 
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утилізації трупів домашніх та безпритульних тварин передбачено створення крематорію 

для тварин і кладовищ для захоронення їх (колумбарій) лише після кремації. 

Як відомо, Сумська область – одна із шести областей України, на території якої 

мешкає зникаючий вид диких парнокопитних тварин – зубр європейський. Зважаючи на 

той факт, що в межах ДП “Конотопське лісове господарство” мешкає Конотопська 

популяція зубрів (47 особин – друга за розміром популяція зубра в Україні), питання щодо 

їх збереження і примноження є одним із важливих при пошуку перспективних заповідних 

територій в регіоні.  

З метою запровадження природоохоронних заходів важливою є необхідність 

збільшення доброякісної підгодівлі зубрів не тільки у зимовий, а й у весняно-осінній 

періоди, що дозволить концентрувати основне поголів’я всередині території лісового 

господарства, позбавить їх необхідності виходити на польові масиви та обмежить 

небезпеку браконьєрства. 

 

Планувальні обмеження 

Важливими планувальними обмеженнями санітарно-гігієнічного характеру, що 

визначають територіально-планувальну структуру міста, є санітарно-захисні зони (СЗЗ) 

всіх шкідливих в екологічному відношенні об’єктів (ДСП 173-96 “Державні санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів”, п. 5.4) та охоронні зони об’єктів і 

споруд господарського комплексу міста. 

В межах міста функціонують об’єкти ІІ, ІІІ, ІУ та У класів шкідливості, санітарно-

захисні зони яких становлять відповідно 500, 300, 100 та 50 м і в планувальному 

відношенні обмежують та регламентують перспективи планувальної організації та 

територіального розвитку міста. 

Слід зазначити, що аналіз об’єктів господарського комплексу та їх планувальних 

впливів виконано у відповідності до наявної інформації, представленої архітектурно-

планувальним та економічним розділами проекту, оскільки аналіз існуючого стану та 

перспектив розвитку господарського комплексу у проекті внесення змін до генерального 

плану не виконувався (згідно технічного завдання на проектування).  

Перелік нормативних санітарно-захисних зон існуючих в межах міста об’єктів 

наведений нижче відповідно діючих нормативів (ДБН, ДСанПіН, ДСП і ін.) та наданих 

суб’єктами господарювання анкет.  

Таблиця 2.2.1.5. 
 

Пор. 

№ 

Виробничі, комунальні, інженерно-

транспортні об’єкти та території  

Нормативна  

СЗЗ, (м) 

Документ 

1 ВАТ “Конотопм’ясо”  500 ДСП 173-96, д. №4 

2 Діючий полігон ТПВ 500 ДСП 173-96, д. №4 

3 КОС та відстійники 400 ДБН Б.2.2-12:2019, 

дод.3 

4 ВАТ “Червоний металіст” (ливарний, 

пластмасовий цехи) 

300 ДСП 173-96, д. №4 

5 ЗАТ “Мотордеталь-Правекс”, ливарний 

цех 

300 ДСП 173-96, д. №4 

6 КЗРДП, ливарний цех  300 ДСП 173-96, д. №4 

7 Пункт тимчасового утримання 

безпритульних тварин 

300 ДБН Б.2.2-12:2018, 

п.11.2.6 

8 Кладовища діючі/закриті 300/50 ДСанПіН 

2.2.2.028-99 

9 Ветеринарна лікарня 200 ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.14.11.4 

10 ВАТ “Конотопський арматурний завод” 100 ДСП 173-96, д. №4 
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11 ДП “Конотопський авторемонтний 

завод “Авіакон” 

100 ДСП 173-96, д. №4 

12 Завод “Червоний металіст” 100 ДСП 173-96, д. №4 

13 Механічний завод 100 ДСП 173-96, д. №4 

14 Завод Буддеталь 100 ДСП 173-96, д. №4 

15 Залізнична станція, під’їзні колії 100, 50 ДБН Б.2.2-12:2019, 

14.11.7; 10.1.6 

16 Завод залізобетонних виробів 100 ДСП 173-96, д. №4 

17 Рибгосп 100 ДСП 173-96, д. №4 

18 Міжрайагропостач 100 ДСП 173-96, д. №6 

19 Торфопідприємство 100 ДСП 173-96, д. №4 

20 Нафтобаза 100 ДСП 173-96, 6 

21 АТП 100 ДСП 173-96, дод.4 

22 Території спецпризначення 50 ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.14.11.2 

23 Гаражі, автостоянки, АЗС, СТО, 

автомийки 

до 50 ДБН Б.2.2-12:2018, 

 таблиця. 10.6 

24 Трамвайне депо,  50  

25 Автовокзал. Автостанція  50.100 ДБН Б.2.2-12:2019 

п.10.1.12 

26 Склади, бази 50, 100 ДСП 173-96, дод.4 

27 Метеостанція 50 Постанова КМУ 

№2262 від 11.12.1999 

р. 

28 Поля фотоелектричних модулів 50 ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.14.7.1 

29 ГРС СЗЗ=300/200  Правила  

охорони магістральних  

трубопроводів 

 

Місто характеризується високою завантаженістю інженерно-транспортною 

інфраструктурою - залізничними коліями, автодорогами, ЛЕП.  

Проектом генплану в планувальному відношенні забезпечені санітарні розриви та 

екологічні регламентації (відповідно ДБН Б.2.2-12:2019) від цих комунікацій та об’єктів.  

- шумові зони залізниці, залізничні колії – 100 м (згідно ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.14.11.7); 

- охоронні зони ЛЕП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ – відповідно 15м, 20м, 25м, 30м 

від проекції крайніх проводів (ДБН Б.2.2-12:2019, п.14.7.8); 

- охоронні зони газопроводів (1 клас) та ГРС – 150м та 200м. 

Газопровід І класу (діаметром до 300мм) та ГРС розташовані на відгалуженні від 

магістрального газопроводу I класу “Єлець-Курськ-Диканька” поблизу існуючої межі 

міста, в південній частині міста біля траси Конотоп-Ромни. 

Шумові зони автодоріг графічно не виражені, проте як планувальні обмеження до 

житлово-громадської забудови прийняті відстані згідно ДБН Б.2.2-12:2019, п.п.14.11.7; в 

якості планувальних рекомендуються протишумові заходи: озеленення, протишумові 

екрани, застосування протишумових вікон, конструкцій, тощо. 

Ряд транспортних об’єктів ІV класу шкідливості регламентуються СЗЗ = 100 м: 

вагонне та локомотивне депо, залізничний вокзал, автогосподарства.  

Крім того, в місті функціонують дрібні об’єкти транспортної інфраструктури – 

АЗС, АГЗС, СТО і ін. з СЗЗ до 50м. 
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Всі інші об’єкти та території виробничого, комунально-складського та іншого 

господарського призначення відносяться до V класу шкідливості (СЗЗ = 50м).  

Із інших об’єктів, що обмежують територіальний розвиток, у місті знаходиться 5 

кладовищ, які регламентуються санітарно-захисними зонами: для діючих - 300 м, для 

закритих - 50 м. Із них діючими є 2 кладовища, інші офіційно не закриті, на них 

здійснюються підхоронення.  

Таким чином, в місті сформувався комплекс об’єктів та територій, система 

планувальних обмежень яких регламентує та суттєво обмежує проектні рішення. Загальна 

площа санітарно-захисних та охоронних зон, які є територіями регулятивного 

використання, становить понад 20% території міста. Виходячи з наявності цих обмежень, 

генпланом прийняті відповідні рішення щодо екологічного благоустрою території шляхом 

винесення деяких виробництв, планувального та санітарно-технічного облаштування зон, 

дотримання відповідних еколого-містобудівних регламентацій використання території. 

 

2.2.2. Соціально-економічне становище та перспективи його розвитку 
 

Місто характеризується помірно достатнім рівнем соціальної сфери. Порівняння 

рівня обслуговування з нормативними показниками виявило, що мережа установ 

обслуговування достатньо розвинена та здебільшого задовольняє потреби населення в 

необхідних послугах, однак їх розташування не завжди враховує максимально допустимі 

радіуси обслуговування: недостатня кількість закладів (% від нормативних показників); 

закладів охорони здоров’я; клубних установ та центрів дозвілля, закладів громадського 

харчування. Показники значно вищі за нормативні має мережа підприємств торгівлі, 

закладів первинної та вторинної медичної допомоги, дитячих освітніх закладів. 

Соціально-економічні проблеми та ризики:  

- стагнація промислового розвитку; відставання в питаннях інноваційного розвитку 

(технопарки, індустріальні парки тощо); 

- відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб населення; 

- недостатня кількість місць прикладання праці; 

- відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб населення; 

- наявність застарілого комунального житлового фонду та черги на одержання 

житла; 

- наявність не функціонуючих оздоровчо-рекреаційних установ; недостатній 

ступінь їхньої комфортності; 

- відсутність упорядкованих місць відпочинку вздовж водних поверхонь. 

- недостатня площа озеленених територій загального користування;  

- наявність непридатних до забудови і деградованих земель (яри, крутосхили, 

порушені землі тощо); 

- невідповідність нормативам технічних параметрів проїзних частин магістральної 

вуличної мережі; 

- низький рівень централізованого водовідведення та відсутність дощової мережі 

каналізації; 

- зношеність об’єктів комунальної інфраструктури; 

- високі темпи старіння населення, природне скорочення чисельності населення, 

зростання демографічного навантаження на осіб працездатного віку. 

Місто у порівнянні з іншими, однаковими з ним за величиною містами країни, має 

свою специфіку розвитку, функціональні особливості, що формують підґрунтя для 

подальшого соціально-економічного розвитку: 

- вигідне економіко-географічне положення  

- наявність промислового потенціалу та сировинної бази для розвитку 

промисловості; 
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- розвинений господарський комплекс, який базується на промисловості, 

транспорті та сільському господарстві;  

- наявність територіальних ресурсів для нових житлових районів та 

розміщення промислово-комунальних підприємств; 

- розвинена транспортна та інженерна інфраструктура міста; маршрути 

громадського транспорту міського та приміського сполучення; 

- наявність інвестиційно привабливих території міста; наявність вільних сфер 

та ніш для інвестування; 

- значний трудовий потенціал; наявність кваліфікованих кадрів у всіх сферах  

діяльності, у т. ч. промисловості; 

- вільні виробничі площі, облаштовані необхідною інфраструктурою; 

- наявні установи вищої освіти та передумови для посилення ролі науково-

дослідних та освітніх закладів, з метою забезпечення інноваційної спрямованості розвитку 

міста та сприяння розвитку науково-інформаційної сфери; 

- природні умови, сприятливі для лікування та відпочинку;  

- забезпеченість всіма видами послуг, що надаються енергопостачальними 

організаціями і комунальними підприємствами. 

В подальшому намічається розвиток міського та зовнішнього транспорту, 

обслуговуючої сфери та підприємств малого бізнесу. 

Зрозуміло, що основним пріоритетом розвитку міста на перспективу повинен стати 

подальший розвиток виробництва та транспортної галузі.  

Однак, поряд з цим, в місті необхідно створювати нові робочі місця та розвивати 

галузі, яким раніше не приділялася достатньої уваги. Однією з таких галузей може стати 

туристично-рекреаційна сфера. 

Місто має зручні транспортні зв’язки з багатьма регіонами України та близького 

зарубіжжя, і, хоча не має на своїй території визначних туристичних об’єктів, може стати 

центром тяжіння для туристів, оскільки знаходиться на перетині туристичних маршрутів, 

які поєднують Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину, Київщину.  

Створення сучасних об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури, таких як – 

міні-готелі, сімейні пансіонати, як в самому Конотопі, так і на берегах ріки Сейм, буде 

сприяти розвитку галузі рекреації та туризму, а створення музею Конотопської відьми, 

етнографічних центрів, будівництво екстрім-парку та аква-парку сприятиме виникненню 

інтересу до Конотопу, як до об’єкту туристичних відвідувань. Місто повинно стати 

центром проведення фольклорних та театральних фестивалів, присвячених видатним 

землякам та літературним героям. 

На розвиток міста, як великого промислового центру, може вплинути той факт, що 

на північному заході міста знаходиться територія колишньої військової частини, яка 

сьогодні передана місту в комунальну власність. Доцільно розглядати цю територію як 

резерв для розміщення нових високотехнологічних виробництв, які потребують значних 

територій. 

Наявність в місті вищих та середніх спеціальних учбових закладів, високого 

наукового потенціалу та виробничої бази дає можливість створювати в Конотопі 

технопарки та бізнес інкубатори. 

 

2.2.3. Стан здоров'я населення 
Охорона здоров'я населення, забезпечення достатньою кількістю об’єктів охорони 

здоров’я є однією з головних цілей, визначених проектом внесення змін до генерального 

плану міста.  

Серед факторів, що впливають на стан здоров’я, найважливішими є: забезпечення 

населення установами громадського обслуговування і закладами охорони здоров’я та стан 

довкілля і сприятливість санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності на території міста.  
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Для аналізу існуючого стану здоров’я населення наведені статистичні дані 

Департаменту охорони здоров’я Сумської ОДА, які характеризують загальну картину 

захворюваності в області та Конотопському районі зокрема. Цифрова інформація 

представлена КНП КМР “КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ім.. 

АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА” станом на 2017-2019 роки. Виявлені тенденції 

показників захворюваності населення в значній мірі характеризують тренди 

захворюваності населення в районі та місті.  

 

Показники захворюваності 

Таблиця 2.2.3.1. 

ЗАРЕЄСТРОВАНО ХВОРОБ СЕРЕД ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ 

Показник на 10 000 тис. 

дітей 
Регіон 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Захворюваність дітей першого 

року життя (на 1000 дітей) 

Конотопський р-н 1192,7 1220,5 1081,3 

Область 1309,7 1127,0 1043,6 

Рівень поширеності 

захворювань серед дитячого 

населення 0-17 років (показник 

на 10000 дітей) 

Конотопський р-н 22399,4 22183,5 22488,3 

Область 
16633,6 16245,3 15056,0 

Захворюваність на активний 

туберкульоз: діти 0-14 років / 

підлітки 15-17 років (показник 

на 10000 дітей) 

Конотопський р-н 1,5/- -/- 1,5/- 

Область 
1,4/3,3 1,4/1,5 0,9/1,9 

ЗАРЕЄСТРОВАНО ХВОРОБ СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ 

Показники на 10 000 тис. 

осіб 
Регіон 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Всі хвороби Конотопський р-н 18915,3 18435,8 16597,6 

Область 17201,7 17106,9 15750,9 

Ішемічна хвороба серця 

 

Конотопський р-н 2403,8 2388,7 2033,8 

Область 2244,1 2242,4 1993,1 

Гострий та повторний інфаркт 

міокарда 

Конотопський р-н 11,4 15,9 16,5 

Область 14,0 13,6 13,3 

Інсульти (усі форми) Конотопський р-н 43,1 42,9 46,8 

Область 37,4 37,2 39,1 

Хвороби системи кровообігу Конотопський р-н 7270,1 7233,1 6234,5 

Область 6768,3 6771,6 6131,0 

Хвороби органів дихання Конотопський р-н 1769,9 1577,6 1588,4 

Область 1742,1 1755,5 1725,7 

Хвороби органів травлення Конотопський р-н 2083,8 2050,6 1780,3 

Область 1848,4 1936,0 1659,4 

Контингент хворих на 

злоякісні новоутворення 

Конотопський р-н 38,65 40,18 42,11 

Область 42,66 42,27 42,09 

Захворюваність всіма формами 

активного туберкульозу 

Конотопський р-н 4,5 5,9 4,8 

Область 5,1 5,3 4,6 

Поширеність захворювань на 

цукровий діабет 

Конотопський р-н 498,9 510,8 347,1 

Область 413,5 418,2 369,4 

Захворюваність на алкоголізм  Конотопський р-н 6,9 8,7 9,3 

Область 7,1 8,6 8,5 

Рівень травматизму серед 

населення 

Конотопський р-н 44,2 44,1 44,6 

Область 55,9 61,5 53,3 

Травми, отруєння та деякі інші 

наслідки дії зовнішніх причин 

Конотопський р-н 386,1 326,7 242,9 

Область 517,4 516,9 391,7 
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За даними показників діяльності установ охорони здоров’я області проведений 

аналіз динаміки захворюваності населення на хвороби системи кровообігу, органів 

дихання, органів травлення, які дуже поширені серед населення області. Поширеність 

хвороб органів дихання у Сумській області традиційно тримається на високому рівні, хоча 

й демонструє тенденцію до поступового зменшення. У мешканців Конотопського району 

найбільш поширеними хворобами у структурі первинної захворюваності населення мають 

гострий ларингіт та трахеїт. 

Ймовірними причинами такої ситуації можуть бути недостатнє забезпечення 

лікувальних закладів сучасними медично-технічними засобами діагностики, несвоєчасно 

отримані медичні послуги та ймовірну відсутність обов’язкових поточних 

профілактичних оглядів. 

Нижче наведена інформація щодо забезпеченості населення області 

кваліфікованим медичним персоналом (на 10 тис. населення). 

Медичні кадри Сумської області 

Таблиця 2.2.3.2 
 

Рік 

Кількість лікарів усіх спеціальностей Кількість середнього медичного персоналу 

усього, тис. 
на 10 000  

населення 
усього, тис. 

на 10 000  

населення 

2000 4,8 36,7 14,5 110,5 

2005 4,5 36,5 13,1 106,7 

2010 4,61 39,6 12,7 109,7 

2015 4,51 40,6 11,7 105,7 

2016 4,51 40,4 11,5 104,2 

2017 4,51 40,8 11,4 104,2 
1 Без зубних лікарів 

 

Структура закладів охорони здоров’я в місті (та районі) представлена КНП КМР 

“КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ім. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА” з 

повним комплексом відділень та наявним медичним персоналом, зокрема: 

Таблиця 2.2.3.3. 
Відділення лікарні Адреса Кількість ліжок Кількість всіх 

працюючих, 

 Осіб 

Хірургічне 

Травматологічне 

Урологічне 

АІТ 

вул.Успенсько-Троїцька, 53 70 

40 

25 

6 

63 

22 

16 

39 

Онкологічне вул.Миколи Амосова, 14 20 18 

Наркологічне вул.Миколи Амосова, 14 15 14 

Отоларингологічне вул.Миколи Амосова, 5 25 15 

Гінекологічне вул.Миколи Амосова, 5 35 28 

Терапевтичне, 

гастроентерологічне 

вул.Миколи Амосова, 5 60 32 

Кардіологічне вул.Миколи Амосова, 5 45 29 

Неврологічне вул.Миколи Амосова, 5 45 26 

Дерматовенерологічне вул.Миколи Амосова, 5 10 7 

Офтальмологічне вул.Миколи Амосова, 7 20 16 

Пологове вул.Миколи Амосова, 7а 30 50 

Інфекційне вул.Успенсько-Троїцька, 51 30 29 

Дитяче вул.Успенсько-Троїцька, 51 45 30 

Всього  521 434 
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КЗ «Конотопська центральна районна лікарня ім.Академіка Михайла Давидова» 

Таблиця 2.2.3.4. 
Назва Адреса Відвідувань за 

зміну 

Кількість працюючих 

осіб 

Поліклініка для обслуговування 

дорослого населення 

вул. Миколи 

Амосова, 5 

600 177 

Поліклініка для обслуговування 

дитячого населення 

450 74 

Жіноча консультація 240 24 

Протитуберкульозне диспансерне 

відділення 

45 15 

Стоматологічна поліклініка вул.Успенсько-

Троїцька, 140 

87 59 

АЗП – СМ с.Підлипне Майдан 

Революції, 21 

30 10 

Всього  1452 359 

в т.ч. м. Конотоп  1422 349 

 

Забезпеченість населення закладами охорони здоров’я 
Установи, 

підприємства, 

споруди 

Одиниця 

виміру 

Існуюча ємність  Нормативні 

показники  

ДБН  

Б.2-2.12:2019 

%% забезпеченості 

Ємність На 1000 чол. 

населення 

Стаціонари 

всіх типів 
Ліжок 521 6,0 14,15 42,4 

Поліклініки, 

амбулаторії, 

диспансери без 

стаціонару 

Відвід. за 

зміну 
1422 16,3 24 68 

Аптеки об’єктів 13 0,13 
0,09 на 1 тис. 

жителів 
100 

 

Наведена вище інформація засвідчує потребу в покращенні системи соціально-

економічних підходів щодо підвищення рівня медичного обслуговування населення, 

забезпечення закладами охорони здоров’я відповідно державних будівельних норм. 

Важливим фактором забезпечення здоров’я населення є створення максимально 

сприятливих умов для життєдіяльності населення міста.  

Рішеннями та завданнями генерального плану передбачається забезпечення 

санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності міста шляхом повного охоплення його 

території об’єктами та мережами інженерної інфраструктури і транспорту, зокрема 

централізованого водопостачання (якісними та в достатній кількості питними водами) і 

водовідведення, енергоефективного теплопостачання, санітарного очищення території; 

екологізації транспортної мережі та інфраструктури; забезпечення санітарно-гігієнічної 

сумісності виробничо-комунальних зон із сельбищними та ландшафтно-рекреаційними 

зонами на існуючих та перспективних ділянках містобудівного освоєння. 

Виконання завдань передбачається шляхом запровадження комплексу намічених 

інженерно-планувальних заходів на період реалізації генерального плану. В проекті 

передбачені заходи щодо налагодження систематичного контролю санітарно-гігієнічного 

стану середовища проживання. З цією метою доцільно періодично здійснювати контроль 

через використання пересувного посту моніторингу  (мобільна лабораторія проведення 

моніторингу довкілля). Контроль ситуації здійснюється відповідними структурами/ 

особами органів  самоуправління.   
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РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЙМОВІРНО 

ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

 

3.1. ДІЛЯНКИ, ЩО ПОТЕНЦІЙНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ ВНАСЛІДОК ПРОЕКТНИХ 

РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Генеральний план передбачає зміну функціонального використання низки 

територій/ділянок перспективного містобудівного розвитку, що може вплинути на стан 

навколишнього середовища території, умови життєдіяльності населення. В процесі 

стратегічної екологічної оцінки розглянуті принципові проектні рішення територіального 

розвитку населеного пункту, які на думку експертів потребують оцінки їх потенційного 

впливу на головні складові навколишнього природного середовища та умови 

життєдіяльності населення. 

Садибна забудова 
Ділянки, освоєння яких передбачено на 1 етап (до 7 років) 

Ділянка №2. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півдні – вул. Петра 

Сагайдачного. 

Ділянка №3. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півночі від ділянки 

простягається вул. Батуринська. На заході межує з вул. Генерала Костенецького. 

Ділянка №4. Ділянка знаходиться в північній частині міста. Південна частина 

межує з вул. Олександрівська. На заході межує з вул. Генерала Костенецького. 

Ділянка №16. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На півночі 

територіально суміжна з вул. Франка. Крізь ділянку проходить вул. Франко. На півдні – 

зелень загального користування. Західна частина межує з межею населеного пункта. 

Ділянка №17. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. Північна 

частина межує з вул. Франка. На сході – вул. Дмитра Карпенка. На півдні – зелень 

загального користування. 

Ділянка №20. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На сході та на півдні 

знаходиться –вул. Пролетарська. На півночі – вулично-дорожня мережа. На заході – вул. 

Богдана Хмельницького.  

Ділянка №21. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На півночі – 

санітарно-захисна зелень. На сході – вул. Пролетарська. Південна частина міста суміжна з 

вулично-дорожньою мережею. 

Ділянка №35. Ділянка знаходиться в центральній частині міста. Південна частина 

суміжна з межею населеного пункта. На півночі – зелень загального користування. На 

сході – вул. Сумська.  

Ділянки, освоєння яких передбачено на розрахунковий етап ( етап 8-20 років) 

Ділянка №14. Ділянка знаходиться в західній частині міста. Північна частина 

ділянки межує з вул. Професійна. На сході – вул. Володимира Вернадського. На півдні 

знаходиться - вул. Дмитра Вишневецького. На заході – межа населеного пункту 

Ділянка №18. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На півночі 

межує з зеленню загального користування. На півдні – зелені насадження. На захожі – 

межа населеного пункту. 

Ділянка №22. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На півночі та на 

сході – межа населеного пункту. На півдні знаходиться вулично-дорожня межа. Північна 

частина ділянки межує з лугопарками. 

Ділянка №29. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. Південна та 

східна частина межує з межею населеного пункту. На півночі – територія проектної 

громадської забудови. 

Ділянка №38. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. В північній 

частині ділянки знаходиться вул. Нова-3. На півдні санітарно-захисна зона. 
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Ділянка №39. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. В північній 

частині ділянки знаходиться вул. Нова-3. На заході та на півдні зелені насадження. 

Ділянка № 40. Ділянка знаходиться в східній частині міста. На півдні – 2й пров. 

вул. Інтернатної. На півночі – санітарно-захисна зона. 

Ділянка № 41. Ділянка знаходиться в східній частині міста. На заході – вул. 

Героїів Крут. На півдні ділянка межує з 2й пров. вул. Інтернатної. 

Ділянка № 42. Ділянка знаходиться в північно-східній частині міста. На півночі – 

вул.Конотопських Партизанів. На півдні –вул. Козацька. На сході – межа населеного 

пункту. 

Ділянка № 43. Ділянка знаходится в північно-східній частині міста На заході -вул. 

Цілинна. 

Ділянка № 45. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півдні – 1-й пров. 

вул. Пугачова. В західній частині знаходяться лугопарки. Східна частина територіально 

суміжна з вул. Торфяна. 

Ділянки, освоєння яких передбачено на стратегічну перспективу 

Ділянка №1. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півночі та заході - 

межа населеного пункту. На сході – санітарно-захисна зелень та вул. Ярківська. 

Ділянка №13. Ділянка знаходиться в західній частині міста. На півночі та заході – 

санітарно-захисна зелень. На півдні ділянка територіально суміжна з вул. Залізнична.  

Ділянка № 19. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На півночі – 

територія багатоквартирної забудови. На півдні – зелені насадження. На заході – межа 

населеного пункту.  

Ділянка №30. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На півночі – 

санітарно-захисна зелень та блокована забудова. На півдні – територія соціальних 

закладів. На заході –межа населеного пункту. На сході – зелень загального користування. 

Ділянка №31. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На півночі – 

територія проектної громадської забудови. На сході – межі населеного пункту. На сході – 

зелень загального користування. На півдні – зелені насадження 

Ділянка № 36. Ділянка знаходиться в південній частині міста. В північній та 

східній частині ділянка суміжна з садибною забудовою. На півдні – межа населеного 

пункту.  

Ділянка № 37. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На півдні – межа 

населеного пункту. На півночі та заході – лугопарки. На сході – вул. Петра Сагайдачного. 

Ділянка № 23. Ділянка знаходиться на півдні. На півночі – вул.. Михайла Сусло. 

На сході - вул. Володимира Великого. 

Ділянка № 24. Ділянка знаходиться на півдні. На ссході – вул. Лазаревського 

Ділянка № 25. Ділянка знаходиться на півдні. На сході – вул. Івана 

Скоропадського. На заході – озеро. 

Ділянка № 26. Ділянка знаходиться на півдні. На заході - вул. Івана 

Скоропадського. На півночі – пров.вул. Короленко 

Ділянка № 27. Ділянка знаходиться на півдні. На сході – вул. Генерала Тхора. На 

півдні – санітарно-захисна зелень.  

Ділянка № 28. Ділянка знаходиться на півдні. На сході – вул. Генерала Тхора. На 

заході - вул. Івана Скоропадського.  

 

Блокована одноквартирна забудова 
Розрахунковий етап 

Ділянка №5. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півночі – вул. 

Олександрівська. На заході – вул. Олександра Костенецького. На півдні – територія 

багатоквартирної забудови. 
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Ділянка №32. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На півночі – 

зелені насадження. На заході – санітарно-захисна зелень. На сході – зелень загального 

користування. 

Ділянка №44. Ділянка знаходиться в північно-східній частині міста. На заході – 

вул. Цілинна. На сході – територія садибної забудови. 

 

Багатоквартирна забудова 
На перший етап  

Ділянка №9. Ділянка знаходиться в центральній частині міста. На півночі та на 

сході знаходяться – вул. Комунальна 

На розрахунковий етап 

Ділянка №8. Ділянка знаходиться в центральній частині міста. На півночі та на 

сході знаходяться – вул. Комунальна 

 

Ділянка №10. Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На півночі 

межа міста. В східній частині санітарно-захисна зелень та вул. Комунальна. 

Ділянка №11. Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На заході – 

вул. Черняховського. На півночі – межа населеного пункту. 

Ділянка №12. Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На сході – 

вул. Черняховского. На півночі - санітарно-захисна зелень. На заході та півдні – зелень 

загального користування. 

Ділянка №15 . Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На півночі – 

вул. Трудова. На півдні та на сході – територія садибної забудови. 

Ділянка №33. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На півночі та 

заході –зелені насадження. На сході – межі населеного пункту. 

Ділянка №34. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На півночі – 

санітарно-захисна зелень. На сході – зелені насадження. 

 

Виробничі території 
Ділянка №1-В. Ділянка знаходиться в західній частині міста. На півдні – 

санітарно-захисна зелень. На півночі – територія спеціального призначення. 

Ділянка №2-В. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півдні – 

територія промислових та комунальних об 'єктів. На заході ділянка територіально суміжна 

за вул. Комунальна. На сході – вул. Генерала Костенецького. 

Ділянка №3-В. Ділянка знаходиться в центральній частині міста. На півночі 

знаходиться вул. Батуринська. В південній частині ділянка суміжна з вул. Лазаревського. 

На сході – зелені насадження.  

Ділянка №4-В. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На півночі 

та заході - сільськогосподарське підприємство. На півдні та сході – санітарно-захисна 

зелень. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З ПРИРОДООХОРОННИМ 

СТАТУСОМ 

При розробці звіту про стратегічну екологічну оцінку визначені основні проблеми 

охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я населення на території міста, 

надані характеристики можливих впливів природних та техногенних факторів, а також 

ймовірні негативні або позитивні впливи, обумовлені прийнятими планувальними 

рішеннями генерального плану.  

На основі аналізу екологічної ситуації та прийнятих рішень генерального плану, 

були визначені ключові потенційні екологічні проблеми і ризики, територіальний їх прояв 

та наведені заходи щодо шляхів їх розв’язання. 

Таблиця 4.1. 

Основні ризики Характеристика 

ризиків 

Територіальна 

прив’язка 

Заходи, визначені 

проектом генерального 

плану 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

Викиди 

забруднюючих 

речовин 

пересувними 

джерелами 

міського і 

транзитного 

транспорту та 

стаціонарними 

джерелами (в 

межах 

проммайданчиків 

та  їх СЗЗ)  

Ділянки 

виробничого 

призначення; 

головні споруди 

системи 

централізованого 

тепло-

енергопостачання; 

магістрально-

вулична мережа 

селища. 

Екологічна модернізація 

виробництв з 

локалізацією джерел 

впливу і запровадженням 

сучасних методів їх 

експлуатації;  

екологізація вулично-

дорожньої мережі міста з 

максимально можливим 

винесенням транзитних 

потоків; поліпшення 

стану доріг;  

запровадження сучасної 

екологічної системи 

тепло-енергопостачання з 

використанням 

альтернативних джерел 

енергії; планувальна 

організація СЗЗ джерел 

забруднення. 

Стан водного 

басейну 

Відсутність на 

переважній 

частині території 

централізованого 

водопостачання і 

водовідведення. 

Скид неочищених 

стоків.  

Погіршення 

гідрологічного 

режиму річок і 

водойм; 

відсутність 

розробленого 

проекту 

землеустрою та 

Сельбищна 

територія, 

виробничо-

комунальні зони, 

заплави річки 

Єзуч, водотоків, 

водойм. 

Повне охоплення 

сельбищної зони 

спорудами та мережами 

централізованого 

водопостачання і 

водовідведення 

Будівництво системи 

дощової каналізації з 

відведенням стоків до 

очисних споруд; 

виконання комплексу 

гідротехнічних заходів. 

Винесення в натуру меж 

ПЗС річок і водойм та 

дотримання їх 

водоохоронного режиму з 
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встановлених 

згідно проекту 

меж їх ПЗС.   

метою їх екологічного 

оздоровлення для 

подальшого 

господарського 

використання; 

ландшафтне 

упорядкування 

прибережних територій 

водойм з організацією 

рекреаційних зон. 

Поводження з 

ТПВ 

Відсутність 

ефективної 

системи 

поводження з ТПВ 

та комунальними 

відходами  

Локально 

розташовані 

смітники, в тому 

числі в ПЗС річок, 

водотоків та 

водойм. 

Налагодження 

своєчасного видалення 

відходів, стихійних 

звалищ з території міста,  

рекультивацією 

звільнених ділянок. 

Будівництво 

регіонального СПКЕ (з 

потужністю СПК для м. 

Конотоп – 40 тис.т/рік) з 

впровадженням 

технології вироблення 

тепла і електроенергії. 
Наявність 
ділянок, що 
зазнають 
підтоплення, 
заболочених 
ділянок  
заплав та 

можливого 

сезонного 

затоплення 

повеневими 

водами. 

Погіршення 

санітарно-

гігієнічних умов 

території та 

житлових зон, 

можливе 

ушкодження 

будівель та 

споруд. 

Потенційний 

ризик виникнення 

анофелогенних зон 

Території заплави 

р. Єзуч, водотоків 

та водойм. 

Виконання комплексу 

заходів з інженерного 

захисту території. 

Створення ландшафтно-

рекреаційних зон 

короткочасного 

відпочинку на заплавних 

територіях після 

виконання санітарно-

гідротехнічних заходів 

Природоохорон
ні території, 
рекреаційні зони 
 

Недостатність 
зелених зон 
загального 
призначення та 
впорядкованих 
рекреаційних зон; 
наявність 
санітарно 
необлаштованих 
водойм та 
прибережних 
територій. 
Необхідність 
збереження 
прибережних 
ландшафтів як 
частини екомережі 
місцевого 
значення. 

Прибережні 

території річок та 

водойм, зедені 

зони загального 

використання – 

парки, сквери. 

 

Розширення площі 

зелених насаджень 

загального користування. 

Запровадження 

природоохоронного 

режиму ПЗС річок та 

водойм. Створення зон 

відпочинку з виділенням 

пляжної території. 

Резервування ділянок 

цінних природних 

комплексів з метою 

можливого  їх 

подальшого заповідання. 
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Вплив на 

здоров'я 

населення 

Забруднення 
атмосферного 
повітря, переважно 
викидами 
забруднюючих 
речовин місцевого 
та транзитного 
автотранспорту, 
виробничих та 
комунальних 
об’єктів, 
наявність 

необлаштованих 

водойм та 

стихійних звалищ. 

Виробничі 

території, об’єкти 

теплоенергетики, 

транспорт міста 

Санітарно 

невпорядковані 

прибережні 

території та зелені 

зони загального 

користування. 

 

Екологізація транспортної 

мережі, об’єктів 

виробництва, 

теплопостачання.  

Санітарний та 

гідротехнічний 

благоустрій річок, 

прибережних смуг, 

санітарний благоустрій 

парків, скверів; ліквідація 

стихійних звалищ. 

  

 

 

 

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

ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА 

ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД 

ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

Аналіз цілей документів державної політики має відношення до цілей розвитку на 

місцевому рівні, і визначає ступінь їх врахування і впровадження через низку проектних 

рішень містобудівної документації. Проведений огляд відповідних цілей екологічної 

політики визначає загальні орієнтири, на основі яких оцінюються цілі та заходи 

генерального плану. 

 

5.1.ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ЦІЛЯМ ПРОГРАМ 

ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО РІВНЯ, ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ 

 

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було 

розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні 

завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Основні цілі та 

завдання визначені програмами з охорони навколишнього природного середовища, що на 

регіональному та місцевому рівнях повторюються в програмах Соціально-економічного 

розвитку місцевого і регіонального рівня, та в цільових програмах місцевого і 

регіонального рівня. 

Проект оновлення генерального плану в достатньо високій мірі відповідає цілям 

екологічної політики, встановленим на національному та регіональному рівнях; враховує 

більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.  

В галузі охорони атмосферного повітря цілі, створені на регіональному рівні, 

будуть лише частково впроваджені в проекті містобудівної документації, переважно 

шляхом резервування ділянок певного функціонального використання в частині 

будівництва, вулиць та доріг, створення зелених насаджень в межах санітарно-захисних 

зон. Скорочення викидів може бути досягнуто за рахунок екологізації виробничо-

господарського комплексу та системи теплозабезпечення міста, зменшення викидів від 

міського автотранспорту в результаті запровадження екологічно раціональної схеми 

транспорту з обмеженням в місті транзитних потоків. 

Реалізація цілей програм, спрямованих на енергозбереження/ енергоефективність 

та скорочення викидів забруднюючих речовин від спалювальних установок, можлива на 
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етапі вибору технологічних рішень та робочого проектування окремих споруд систем 

тепло-енергопостачання, що забезпечується в процесі розроблення ОВД об’єкту, який 

проектується. 

У сфері екології водокористування, будівництва водопровідних мереж і 

каналізаційних систем цілі визначені у цільових програмах, з визначенням конкретних 

заходів з реконструкції чи будівництва інженерних мереж і споруд та мереж, які 

передбачаються до реалізації у короткостроковій перспективі та повністю враховуються 

проектом містобудівної документації. Підвищення якості поверхневих вод може бути 

досягнуто також за рахунок запровадження ефективної мережі дощової каналізації та 

будівництва локальних очисних споруд у місцях випуску з запровадження сучасних 

методів очищення вод та стоків; створення та озеленення прибережних захисних смуг для 

всіх водних об'єктів; проведення заходів з інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках 

перспективного містобудівного освоєння.  

У сфері охорони ґрунтів проект містобудівної документації передбачає 

рекультивацію відпрацьованих ділянок надрокористування, сміттєзвалищ, деградованих 

ділянок, покращення перспективного функціонального використання земель з 

благоустроєм та санітарно-гігієнічним оздоровленням території 

Одним з найважливіших питань для міста є видалення відходів, здійснення яких 

передбачається поза існуючими межами міста і залежить від реалізації рішень, визначених 

програмами поводження з ТПВ на регіональному рівні. Рішення генерального плану в 

сфері поводження з ТПВ повністю враховують цілі та проекти передбачені регіональною 

цільовою програмою щодо об’єктів з переробки та утилізації ТПВ, розміщення яких 

передбачається за межами населеного пункту з запровадженням сучасних технологій із 

сортування та переробки відходів. 

У сфері збереження біорізноманіття проект генерального плану враховує цілі та 

завдання визначені та місцевому та регіональному рівні в частині врахування та 

визначення відповідного функціонального використання ділянок існуючих природних 

комплексів; врахування та раціонального використання ділянок, що входять до складу 

регіональної екомережі; організації територій зелених насаджень загального користування 

та спеціального призначення. Розміщення об’єктів рекреаційного призначення передбачає 

значний відсоток ландшафтного озеленення території, що сприятиме збагаченню видового 

складу зелених насаджень, ґрунтово-рослинного покрову та збагаченню біорізноманіття. 

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проекту 

містобудівної документації в достатній мірі враховують цілі, визначені на регіональному 

та місцевому рівнях. Генеральний план визначає рекомендації щодо черговості 

проведення заходів із реконструкції існуючих об’єктів та із проектування перспективних 

об’єктів. Для забезпечення реалізації цілей в сфері соціально-економічного розвитку міста 

намічено резервування ділянок промислово-комунального, соціально-економічного, 

рекреаційного використання, що передбачає розміщення підприємств і об’єктів та 

створення додаткових робочих місць, зокрема створення виробничих та комунальних 

об’єктів; врахування потреб з надання земельних ділянок для учасників АТО (ООС); 

визначення та розміщення необхідної кількості установ та організацій громадського 

обслуговування, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, закладів 

освіти, культури та дозвілля, підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. 

 Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку, змісту та 

проектних рішень з просторового розвитку території міста, свідчить про те, що цілі та 

заходи, визначені проектом генерального плану, здебільшого відповідають регіональним 

та місцевим екологічним цілям. Але певні завдання, такі як будівництво обхідних доріг, 

підприємство з переробки відходів, можуть бути вирішені лише на регіональному або 

державному рівні. 
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5.2.ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВРАХУВАННЯ 

Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями в сфері охорони 

навколишнього природного середовища для вирішення актуальних питань сьогодення, а 

також з метою інтеграції держави до світового співтовариства для розв’язання глобальних 

екологічних проблем.  

Основними напрямами співробітництва з міжнародними організаціями членом 

яких є країна, є: охорона біологічного різноманіття; охорона транскордонних водотоків і 

міжнародних озер; зміна клімату; охорона озонового шару; охорона атмосферного 

повітря; поводження з відходами; оцінка впливу на довкілля. 

Основними аспектами містобудівної документації, що потребують оцінки є 

рішення щодо функціонального використання території з урахуванням принципів охорони 

біологічного та ландшафтного різноманіття, що визначені низкою міжнародних 

зобов’язань. Основними із підписаних Україною 50 міжнародних угод є:  

- Конвенція про біологічне різноманіття (1992р. в м. Ріо-де-Жанейро, 

ратифікована ВРУ 29.11.1994р.);  

- Конвенція про водно-болотні угіддя міжнародного значення - середовище 

існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, м.Рамсар, Іран, 1971 р.);  

- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);  

- Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 

(1995 р.); 

-  Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.); 

- Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі (Бернська конвенція); на виконання Бернської конвенції в Європі 

створена мережа територій особливого природоохоронного значення – Смарагдова 

мережа, важливих для збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких 

країнах Африки. Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової 

мережі Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено 

першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання на основі 

наукових даних;  

-  Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 

жовтня 1996р.); 

-  Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта, 

1992 р.); 

-  Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер (Гельсінкі, 1992р. - чинна в Україні з 01.07 1999 р.). 

За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в межах території, що 

розглядається проектом генерального плану, вищезазначені угіддя відсутні.  

Дотримання міжнародних зобов’язань по іншим напрямам співробітництва, таким 

як зміна клімату, охорона озонового шару, поводження з відходами та іншим не мають 

прямого відношення до головних цілей та завдань генерального плану. Дотримання 

перелічених вище зобов’язань може бути реалізоване в сфері науково-технічних розробок 

та рішень при проектуванні певних об’єктів та споруд, видання відповідних нормативно-

правових актів та державних стандартів в різних галузях господарської діяльності. 

Більшість заходів, визначених генеральним планом в частині розвитку систем 

інженерної інфраструктури, поводження з відходами, пропонують впровадження сучасних 

дружніх до оточуючого середовища технологій, що відповідає загальносвітовим 

принципам охорони довкілля, та сприяє дотриманню міжнародних зобов’язань в даній 

сфері. 

В процесі розробки розділу СЕО для ГП м. Конотоп розглянуто регіональні 

програми, які містять екологічні цілі та відповідні завдання у сфері охорони здоров’я 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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населення і соціально-економічного розвитку території проектування. Програмами, що 

відповідають завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на період до 2020 року є Обласні програми охорони 

навколишнього природного середовища Сумської області на 2016-2018 та 2019-2021 роки.  

Програми розроблені Управлінням екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації спільно з структурними підрозділами обласної державної 

адміністрації, райдержадміністраціями та міськвиконкомами, територіальними 

структурами центральних органів виконавчої влади в області з урахуванням пропозицій, 

внесених громадськістю. 

 
РОЗДІЛ 6. ОПИС НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 

ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, А ТАКОЖ ДЛЯ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, 

ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 
 

В розділі наведений короткий огляд оцінки ризиків та потенційних впливів на 

навколишнє середовище. Виявлені потенційні впливи на навколишнє середовище, що 

мають відношення до реалізації рішень проекту оновленого генерального плану. Рішення 

з просторового планування території в оновленому генеральному плані оцінені групами, 

що представляють зони певного функціонального використання: території під сельбищні 

зони - садибна та багатоквартирна забудова різних етапів освоєння (І етап, розрахунковий 

період та стратегічна перспектива), виробничі території.  

Виявлені та оцінені потенційні основні комплексні впливи, обумовлені наслідками 

конкретних запланованих рішень містобудівної документації на конкретні складові 

навколишнього середовища – підрозділи 6.1 та 6.2. 

Окремі екологічні ризики при реалізації прийнятих рішень мають комплексний 

вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров’я населення. 

Нижче в таблиці 6.1. наведений аналіз потенційних впливів на головні складові 

довкілля від запропонованих рішеннями генерального плану змін цільового використання 

виділених 50 ділянок.  

 

6.1. ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ДЛЯ 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

В розділі представлені результати оцінки проекту документу державного 

планування (проекту генерального плану) з урахуванням проектних рішень, прийнятих у 

відповідних розділах вищезазначеної документації. Оцінка враховує екологічні цілі, 

пов'язані з розвитком на місцевому рівні, з метою забезпечення ефективного та сталого 

соціально-економічного розвитку міста та поліпшення якості життя населення. Аналіз 

цілей екологічної політики викладений у розділі 5.  

 

Результати оцінки представлені на основі рейтингу потенційних наслідків (таблиці 

6.1) та супроводжуються пояснювальними коментарями. 

На основі оцінки окремих заходів проекту проведено аналіз потенційних 

кумулятивних впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання виявлених 

потенційних негативних наслідків реалізації проектних рішень на міське середовище, 

природні комплекси, санітарно-гігієнічні умови проживання населення. Огляд 

потенційних негативних впливів та заходів з їх пом'якшення представлений нижче у 

таблиці 6.2.  

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно 

виділити:  
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Атмосферне повітря:  

Ймовірне підвищення інтенсивності руху транспорту та відповідно екологічних 

впливів на прилеглі до вуличної мережі та залізниці території. Реалізація рішень щодо 

покращення структури і технічних параметрів вуличної мережі, залізниці, озеленення 

прилеглих смуг і ін., ймовірно забезпечить оптимізацію транспортних впливів на стан 

повітряного простору міста.  

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля 

стаціонарних джерел викидів, в тому числі об’єктів теплопостачання, передбачається 

здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів.  

Водний басейн:  

Розвиток системи каналізації забезпечить відведення стоків з території існуючої 

житлово-громадської забудови та передбачених до містобудівного освоєння ділянок. 

Будівництво КОС та локальних очисних споруд дощової каналізації у місцях випуску 

дозволить запобігти забрудненню поверхневих водотоків та водойм.  

Ґрунти:  

Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на 

ділянках містобудівного освоєння дозволить скоротити ділянки заплав, де відбуваються 

процеси підтоплення та перезволоження ґрунтів, провести ефективне планування 

прибережних ділянок, що в цілому матиме позитивний вплив на формування міського 

середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.  

Рекультивація ліквідованих стихійних смітників та порушених ділянок, позитивно 

вплине на ґрунтове середовище і дозволить залучити додаткові земельні ділянки до 

господарського використання. 

Біорізноманіття: створення ландшафтно-паркових зон матиме позитивний вплив на 

збагачення природних комплексів та збереження біорізноманіття.  

Здоров'я:  

Розширення системи зелених насаджень загального користування (парки, сквери), 

створення та облаштування спортивних та ландшафтно-рекреаційних зон короткочасного 

відпочинку, розширення мережі рекреаційних установ матиме позитивний вплив на 

загальні умови життєдіяльності, відпочинку та оздоровлення населення, сприятиме 

зменшенню ризиків для здоров'я населення. 

У таблиці 6.1 наведені основні виявлені впливи. 

Шкала оцінки:  

-2 суттєво негативний вплив, 

-1 помірний негативний вплив, 

-0 очікуваний вплив відсутній, 

+1 помірний позитивний вплив, 

+2 суттєво позитивний вплив 
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Можливі ефекти від запропонованих рішеннями генерального плану змін цільового використання ділянок 

Таблиця 6.1.1. 

 

Номер ділянки, існуюче функціональне використання, 

її місце знаходження 

 

 Функціональне використання 

ділянки згідно рішень генплану, етап 

освоєння 

3 

Потенційний вплив на головні 

складові довкілля 

П
о
ві

т
р
я
 

 

В
о
д

н
и
й

 б
а
се

й
н
 

 

Ґр
ун

т
и
 

 

Б
іо

р
із

н
о
м

а
н
іт

т
я
 

 

Садибна забудова 

Освоєння території  на І етап (до 7 років) 

Ділянка №2. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півдні – вул. 

Петра Сагайдачного. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №3. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півночі від 

ділянки простягається вул. Батуринська. На заході межує з вул. Генерала 

Костенецького. 

Садибна забудова, І етап  0 0 0 0 

Ділянка №4. Ділянка знаходиться в північній частині міста. Південна частина 

межує з вул. Олександрівська. На заході межує з вул. Генерала Костенецького. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №16. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На 

півночі територіально суміжна з вул. Франка. Крізь ділянку проходить вул. 

Франко. На півдні – зелень загального користування. Західна частина межує з 

межею населеного пункта. 

Садибна забудова, І етап 0 0 -1 0 

Ділянка №17. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. 

Північна частина межує з вул. Франка. На сході – вул. Дмитра Карпенка. На 

півдні – зелень загального користування. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №20. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На сході та на 

півдні знаходиться –вул. Пролетарська. На півночі – вулично-дорожня мережа. 

На заході – вул. Богдана Хмельницького.  

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Ділянка №21. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На півночі – 

санітарно-захисна зелень. На сході – вул. Пролетарська. Південна частина 

міста суміжна з вулично-дорожньою мережею. 

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 
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Ділянка №35. Ділянка знаходиться в центральній частині міста. Південна 

частина суміжна з межею населеного пункта. На півночі – зелень загального 

користування. На сході – вул. Сумська.  

Садибна забудова, І етап 0 0 0 0 

Освоєння території садибної забудови. Розрахунковий етап (етап 8-20 років) 

Ділянка №14. Ділянка знаходиться в західній частині міста. Північна частина 

ділянки межує з вул. Професійна. На сході – вул. Володимира Вернадського. 

На півдні знаходиться - вул. Дмитра Вишневецького. На заході – межа 

населеного пункту 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 -1 -1 

Ділянка №18. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На 

півночі межує з зеленню загального користування. На півдні – зелені 

насадження. На захожі – межа населеного пункту. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 -1 0 

Ділянка №22. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На півночі та на 

сході – межа населеного пункту. На півдні знаходиться вулично-дорожня 

межа. Північна частина ділянки межує з лугопарками. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 0 0 

Ділянка №29. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. Південна 

та східна частина межує з межею населеного пункту. На півночі – територія 

проектної громадської забудови. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 0 0 

Ділянка №38. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. В 

північній частині ділянки знаходиться вул. Нова-3. На півдні санітарно-

захисна зона. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

-1 0 0 0 

Ділянка №39. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. В 

північній частині ділянки знаходиться вул. Нова-3. На заході та на півдні 

зелені насадження. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

-1 0 0 0 

Ділянка № 40. Ділянка знаходиться в східній частині міста. На півдні – 2й 

пров. вул. Інтернатної. На півночі – санітарно-захисна зона. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 0 0 

Ділянка № 41. Ділянка знаходиться в східній частині міста. На заході – вул. 

Героїів Крут. На півдні ділянка межує з 2й пров. вул. Інтернатної. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 0 0 

Ділянка № 42. Ділянка знаходиться в північно-східній частині міста. На 

півночі – вул.Конотопських Партизанів. На півдні –вул. Козацька. На сході – 

межа населеного пункту. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 0 0 
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Ділянка № 45. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півдні – 1-й 

пров. вул. Пугачова. В західній частині знаходяться лугопарки. Східна частина 

територіально суміжна з вул. Торфяна. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 -1 0 

Ділянка № 43 Ділянка знаходится в північно-східній частині міста На заході -

вул. Цілинна. 

Садибна забудова. Розрахунковий 

період 

0 0 -1 0 

Освоєння території садибної забудови. Стратегічна перспектива 

Ділянка №1. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півночі та 

заході - межа населеного пункту. На сході – санітарно-захисна зелень та вул. 

Ярківська. 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 -1 -1 

Ділянка №13. Ділянка знаходиться в західній частині міста. На півночі та 

заході – санітарно-захисна зелень. На півдні ділянка територіально суміжна з 

вул. Залізнична.  

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

-1 0 0 0 

Ділянка № 19. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На 

півночі – територія багатоквартирної забудови. На півдні – зелені насадження. 

На заході – межа населеного пункту.  

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка №30. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На 

півночі – санітарно-захисна зелень та блокована забудова. На півдні – 

територія соціальних закладів. На заході –межа населеного пункту. На сході – 

зелень загального користування. 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка №31. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На 

півночі – територія проектної громадської забудови. На сході – межі 

населеного пункту. На сході – зелень загального користування. На півдні – 

зелені насадження 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 36. Ділянка знаходиться в південній частині міста. В північній та 

східній частині ділянка суміжна з садибною забудовою. На півдні – межа 

населеного пункту.  

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 37. Ділянка знаходиться в південній частині міста. На півдні – 

межа населеного пункту. На півночі та заході – лугопарки. На сході – вул. 

Петра Сагайдачного. 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 23. Ділянка знаходиться на півдні. На півночі – вул.. Михайла 

Сусло. На сході - вул. Володимира Великого. 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 24. Ділянка знаходиться на півдні. На ссході – вул. Лазаревського Садибна забудова. Стратегічна 0 0 0 0 
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перспектива 

Ділянка № 25. Ділянка знаходиться на півдні. На сході – вул. Івана 

Скоропадського. На заході – озеро. 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 26. Ділянка знаходиться на півдні. На заході - вул. Івана 

Скоропадського. На півночі – пров.вул. Короленко 

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 27. Ділянка знаходиться на півдні. На сході – вул. Генерала Тхора. 

На півдні – санітарно-захисна зелень.  

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Ділянка № 28. Ділянка знаходиться на півдні. На сході – вул. Генерала Тхора. 

На заході - вул. Івана Скоропадського.  

Садибна забудова. Стратегічна 

перспектива 

0 0 0 0 

Блокована одноквартирна забудова 

Ділянка №5. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півночі – вул. 

Олександрівська. На заході – вул. Олександра Костенецького. На півдні – 

територія багатоквартирної забудови. 

Блокована багатоквартирна 

забудова. Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №32. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На 

півночі – зелені насадження. На заході – санітарно-захисна зелень. На сході – 

зелень загального користування. 

Блокована багатоквартирна 

забудова. Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №44. Ділянка знаходиться в північно-східній частині міста. На заході 

– вул. Цілинна. На сході – територія садибної забудови. 

Блокована багатоквартирна 

забудова. Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Багатоквартирна забудова 

Ділянка №8,9. Ділянки знаходиться в центральній частині міста. На півночі та 

на сході знаходиться – вул. Комунальна 

Багатоквартирна забудова. І етап. 

Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №10. Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На 

півночі межа міста. В східній частині санітарно-захисна зелень та вул. 

Комунальна. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №11. Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На 

заході – вул. Черняховського. На півночі – межа населеного пункту. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №12. Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На сході 

– вул. Черняховского. На півночі - санітарно-захисна зелень. На заході та 

півдні – зелень загального користування. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №15 . Ділянка знаходиться в північно-західній частині міста. На 

півночі – вул. Трудова. На півдні та на сході – територія садибної забудови. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

 

0 0 0 0 
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Ділянка №33. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На 

півночі та заході –зелені насадження. На сході – межі населеного пункту. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

-1 0 0 0 

Ділянка №34. Ділянка знаходиться в південно-східній частині міста. На 

півночі – санітарно-захисна зелень. На сході – зелені насадження. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

-1 0 0 0 

Ділянка № 6. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На заході – вул. 

Олександра Костенецького. 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Ділянка №7. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На заході – вул. 

Олександра Костенецького 

Багатоквартирна забудова. 

Розрахунковий етап 

0 0 0 0 

Виробничі території 
Ділянка №1-В. Ділянка знаходиться в західній частині міста. На півдні – 

санітарно-захисна зелень. На півночі – територія спеціального призначення. 

Виробничі території. 

Розрахунковий етап 

-1 0 -1 -1 

Ділянка №2-В. Ділянка знаходиться в північній частині міста. На півдні – 

територія промислових та комунальних об'єктів. На заході ділянка 

територіально суміжна з вул. Комунальна. На сході – вул. Генерала 

Костенецького. 

Виробничі території. 

Розрахунковий етап 

-1 0 -1 -1 

Ділянка №3-В. Ділянка знаходиться в центральній частині міста. На півночі 

знаходиться вул. Батуринська. В південній частині ділянка суміжна з вул. 

Лазаревського. На сході – зелені насадження.  

Виробничі території. 

Розрахунковий етап 

-2 -1 -1 -1 

Ділянка №4-В. Ділянка знаходиться в південно-західній частині міста. На 

півночі та заході - сільськогосподарське підприємство. На півдні та сході – 

санітарно-захисна зелень. 

Виробничі території. 

Розрахунковий етап 

-1 0 0 0 

Ділянка № 5-В Ділянка знаходиться в центральній частині міста.На півночі – 

вул. Парківська. На заході та сході – санітарно-захисна зелень. На півдні – 

залізничні колії.  

Виробничі території. 

Розрахунковий етап 

-1 -1 -1 -1 
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6.2. МОЖЛИВІСТЬ ПОТЕНЦІЙНИХ КУМУЛЯТИВНИХ ЕФЕКТІВ 
 

Аналіз потенційних впливів на головні складові довкілля свідчить, що практично всі 

перспективні ділянки житлової та громадської забудови, рекреаційного використання 

розташовані в районах, де відсутні очікувані впливи. Тобто, позитивний вплив проекту 

генерального плану є очевидним. Для деяких ділянок з незначними очікуваними 

негативними впливами на складові навколишнього середовища запропоновані запобіжні 

заходи з їх мінімізації або пом’якшення. 

Нижче наведена оцінка ризиків можливих кумулятивних ефектів (табл.. 6.2.1). Для 

кожного окремого рішення генерального плану, що може мати потенційні негативні 

наслідки, які визначені в процесі аналізу можливого впливу на окремі компоненти 

навколишнього середовища, наведено короткий опис потенціального кумулятивного впливу 

та пропозиції щодо його пом'якшення.  

 

Оцінка екологічних ризиків кумулятивних ефектів та можливостей з їх пом'якшення. 

Таблиця 6.2.1 

Рішення проекту з 

потенційними негативними 

впливами 

(-1, -2) 

Потенційний кумулятивний 

вплив 

Пропозиції/заходи щодо їх 

пом’якшення 

Атмосферне повітря 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1- садибна забудова – 

ділянки 13, 38, 39, (-1) 

Частково може мати вплив 

автотранспорту прилеглих 

вулиць та залізниці 

Санітарно-гігієнічне озеленення 

придорожніх смуг; при 

необхідності -  

конструктивні протишумові 

заходи, особливо вздовж 

залізниці  

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - багатоквартирна 

забудова – ділянки 33, 34 (-1) 

Можлива незначне повітряне 

та акустичне забруднення 

придорожніх смуг від 

автотранспорту. 

Для зменшення забруднення 

викидами автотранспорту та 

його акустичного впливу 

створення санітарно-

гігієнічного придорожнього 

озеленення. 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 – виробничі території 

– ділянка 3-В (-2) 

Потенційні впливи від 

виробничих ділянок заводу 

“Червоний металіст” 

Впровадження сучасних заходів 

технологічного характеру, 

санітарний благоустрій та 

озеленення промислових 

майданчиків та санітарно-

захисних зон.  

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 – виробничі території 

– ділянки 1-В, 2-В, 

4-В, 5-В (-1) 

Виробничі території з 

промисловим та 

автотранспортним, в тому 

числі зовнішнім, 

навантаженням на 

повітряний простір 

Регулювання транспортних 

потоків та озеленення вуличної 

мережі для зменшення впливу 

викидів забруднюючих речовин 

автотранспорту та акустичного 

впливу, в тому числі залізниці.. 

Водний басейн 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 – виробничі території 

– ділянки 3-В, 5-В (-1) 

Частково впливи заплавного 

та потенційна можливість 

сезонного підтоплення. 

 

Виконання комплексу заходів з 

інженерного захисту території 

та організації раціонального 

поверхневого водовідведення з 

впровадженням сучасних 

технологій очищення стічних 

вод; проведення заходів 

водоохоронного значення. 
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Ґрунти 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - садибна забудова –

ділянки 1, 14, 16, 18, 43, 45 (-1) 

Можливе часткове та 

локальне зволоження ґрунтів 

через підтоплення, сезонне 

перезволоження понижених 

ділянок на заплаві; місцями 

можлива ерозія на 

крутосхилових ділянках.  

Частково можливе 

забруднення ґрунтів 

викидами автотранспорту 

вздовж доріг..  

Виконання інженерно-

гідротехнічного захисту ділянок 

крутосхилів, підтоплюваних 

ділянок з забезпеченням 

раціонального поверхневого 

водовідведення; 

Санітарно-гігієнічний захист та 

планувальний благоустрій 

придорожніх смуг. 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 – виробничі території 

– ділянки 1-В, 2-В, 3-В, 5-В (-

1) 

Перезволоження ґрунтів із-

за можливого підтоплення та 

сезонного затоплення 

заплави р.Єзуч. 

Ймовірне локальне 

забруднення викидами 

автотранспорту. 

Заходи з інженерної підготовки 

та гідротехнічного захисту 

території 

Планувальний благоустрій та 

санітарне озеленення 

придорожніх території 

Біорізноманіття 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 - садибна забудова –

ділянки 1, 14 (-1) 

Ушкодження рослинності 

через можливе сезонне 

перезволоження кореневої 

системи. 

Заходи з інженерної підготовки 

та захисту території від 

підтоплення, охорона зелених 

насаджень та збагачення їх 

видового складу. 

п/н рішення проекту за 

табл.6.1 – виробничі території 

– ділянки 1-В, 2-В, 3-В, 5-В (-

1) 

Сезонне перезволоження 

рослинності; вплив викидів 

транспорту. 

Заходи з інженерної підготовки 

і захисту території від 

підтоплення. 

Охорона та збагачення видового 

складу рослинності.  

 

 

Можливі ефекти від запропонованих рішень Генерального плану. 

Таблиця 6.2.2 

 

Функціональне використання території згідно 

рішень Генерального плану 

Потенційний вплив на головні складові 

довкілля 

Повітря Водний 

басейн 

Ґрунти Біорізноманіття 

Подальша перспектива розвитку міста:  

- територіально-планувальне упорядкування;  

- розвиток виробничої сфери; 

- екологізації транспортної схеми міста; 

- модернізація інженерних мереж та 

комунікацій;  

- інженерний та природоохоронний захист 

території; 

- санітарно-гігієнічне оздоровлення території, 

збільшення плош зелених насаджень 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 
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Характеристика впливу проектних рішень Генерального плану на складові довкілля.  

Таблиця 6.2.3 

 

 

6.3.ОЦІНКА ГОЛОВНИХ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

Атмосферне повітря 
Основні ризики:  

Проектні рішення не передбачають розвитку виробничих територій та збільшення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Очікується 

збільшення рівня автомобілізації, що при неефективній розбудові об’єктів транспортної 

інфраструктури може привести до підвищення інтенсивності транспортного руху на 

існуючих вулицях та збільшення ризиків негативного впливу на здоров'я населення.  

Очікувані позитивні ефекти:  

Реалізація запропонованих проектом генерального плану планувальних рішень та 

інженерно-будівельних заходів позитивно вплине на якість повітря.  

Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної інфраструктури забезпечить 

розподілення транспортних потоків в межах міста з урахуванням перспективних ділянок 

містобудівного освоєння, що сприятиме зменшення впливу шуму та забруднення повітря від 

транспортних засобів на сельбищну зону.  

Комплекс заходів з планувальної організації території спрямований на забезпечення 

санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних ділянок та промислових 

зон з житловою забудовою. Реалізація зазначених заходів сприятиме забезпеченню 

санітарно-гігієнічних норм території та покращенню умов життєдіяльності населення.  

 

Водні ресурси 
Основні ризики:  

Реалізація проектних рішень щодо розміщення садибної забудови, може 

супроводжуватись ризиками забруднення ґрунтових вод у разі неповного охоплення жителів 

та суб’єктів господарювання централізованим водовідведенням. Несвоєчасні заходи з 

Складова довкілля Оцінка впливу Характеристика впливу 

 

Повітря 

 

+1 

Екологізація виробничо-господарського комплексу та 

системи тепло забезпечення міста. Впровадження 

екологічно раціональної схеми транспорту з 

обмеженням в місті транзитних потоків. 

 

Вода 

 

+1 

100% охоплення міста системою централізованого 

водопостачання, водовідведення та дощової 

каналізації з запровадження сучасних методів 

очищення вод та стоків. 

 

Ґрунти  

 

+1 

Реконструкція та зменшення площі звалища ТПВ з 

подальшою його ліквідацією. Розвиток системи 

поводження із ТПВ з запровадженням сучасних 

технологій із сортування та переробки відходів. 

 

Біорізноманіття 

 

+1 

Розвиток природоохоронних територій. Формування 

ландшафтно-паркових зон міста як резервних 

територій ПЗФ. Створення зелених насаджень 

загального та обмеженого користування. 
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реконструкції КОС та будівництва системи дощової каналізації активізують негативні 

впливи у сфері водовідведення та очищення стоків в загальноміських масштабах.  

Використання для питного водопостачання підземних джерела потребує моніторингу 

якості води на відповідність санітарним нормам та виконання заходів з попередньої очистки.  

Очікувані позитивні ефекти:  

Внаслідок реконструкції КОС та будівництва мереж зливової каналізації з локальними 

очисними спорудами, очікується зменшення потрапляння забруднюючих речовин у річки і 

поверхневі водойми із поверхневим стоком, що формується на території міста. 

При реалізації рішень щодо повного підключення існуючої та перспективної житлової 

і громадської забудови до мережі господарсько-побутової каналізації очікується позитивний 

вплив на гідрогеологічне середовище території. 

 Виконання заходів із повного охоплення житлової та громадської забудови системою 

якісного питного водопостачання матиме позитивний ефект щодо зменшення ризиків для 

здоров'я населення, яке користується питною водою з шахтних колодязів. 

 

Ґрунти та земельні ресурси 
Основні ризики:  

Найбільш поширений локальний фактор забруднення ґрунтів та довкілля - неналежне 

видалення господарсько-побутових відходів та утворення стихійних звалищ. Додатковим 

фактором ризику може бути також забруднення ґрунтів в межах комунально-господарських 

зон при порушенні санітарно-технологічних регламентів їх функціонування.  

Очікувані позитивні наслідки:  

Своєчасна рекультивація і регенерація звільнених від відходів ділянок при 

налагодженні та ефективному функціонуванні сміттєпереробного підприємства матиме 

позитивний ефект для реалізації дієвої схеми санітарного очищення території міста. 

Виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території при освоєнні 

призаплавних та заплавних ділянок сприятиме упорядкуванню планувальної структури 

сельбищної зони та благоустрою території міста. 

 

Біорізноманіття 
Реалізація рішень генерального плану практично не передбачає негативних ефектів 

для біорізноманіття середовища. 

Передбачені до створення ландшафтно-рекреаційні та озеленені території загального 

користування, житлові зони, організація оздоровчої зони, передбачають ландшафтний 

благоустрій та матимуть позитивний вплив на збереження біорізноманіття.  

Створення додаткових зелених насаджень загального користування (парки, сквери), 

розширення мережі рекреаційних установ та створення місць короткочасного відпочинку, 

спортивних зон позитивно вплине на загальні умови життя та зменшення ризиків для 

здоров'я населення. 

 

Соціально-економічні ризики 
При реалізації рішень проекту генерального плану м. Конотоп можливі соціально-

економічні ризики. 

Уповільнення розвитку мережі об’єктів громадського обслуговування призведе до 

зниження якості та доступності соціальних послуг. 

Достатньо високими залишаються ризики своєчасного та послідовного виконання 

рішень, передбачених в проекті генерального плану, особливо у випадку проектів інженерної 

інфраструктури, пов'язаних з інвестиціями. Через недостатню спроможність населення 

сплачувати за надані комунальні послуги, існує висока ймовірність відмови жителів міста від 

централізованого управління послугами. Така ситуація може сприяти формуванню 

неконтрольованих скидів стічних вод, використанню води з водних джерел, які не 
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відповідають санітарним вимогам, санітарної очистки прибудинкових територій, що загалом 

може призвести до посилення забруднення навколишнього середовища і, отже, до 

погіршення здоров'я населення та вразливих груп (наприклад, дітей, людей похилого віку, 

соціально незахищених).  

Вдосконалення системи водопостачання, водовідведення та санітарної очистки 

зумовить покращення санітарного благоустрою території та в значній мірі - здоров’я 

населення. 

 

Ризики для здоров'я населення 
Основні ризики пов’язані з недотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

життєдіяльності населення: наявністю забруднення повітря в зонах житлово-громадської 

забудови; відсутністю якісного водопостачання та каналізування території, наявністю 

санітарно небезпечних місць накопичення відходів та зон їх впливу. 

Очікувані позитивні наслідки: 

Реалізація рішень генерального плану щодо покращення в селищі транспортно-

екологічної обстановки обумовить покращення стану атмосферного повітря в приземній зоні 

та позитивно вплине на здоров’я населення. Створення зелених насаджень, в тому числі 

озеленення санітарно-захисних зон навколо виробничо-комунальних територій, підвищить 

якість атмосферного повітря на суміжних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. 

Поліпшення соціальних умов, зокрема подальший розвиток виробництв, збільшить 

можливості працевлаштування, що матиме позитивний соціально-економічний вплив і, 

відповідно, умови життєдіяльності людей.  

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення, в тому числі 

об’єктами освіти, спорту та охорони здоров'я; створення зелених зон загального 

користування, ландшафтно-рекреаційних зон, організація зон відпочинку з ігровими 

майданчиками, пішохідними та велодоріжками дозволить підвищити якість відпочинку та 

дозвілля населення, матиме позитивний вплив на здоров’я населення. 

 

6.4. ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, ЯКЩО ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ 
 

Стан навколишнього природного середовища міста можна характеризувати як 

задовільний.На перспективу генеральний план передбачає територіальний розвиток 

населеного пункту з повним інженерним забезпеченням, благоустроєм та озелененням, 

інженерним захистом території, розвитком системи транспорту, екологічним оздоровленням 

середовища та умов проживання населення.  

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений дані стратегічні 

цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що призведе до зниження якості екологічних 

показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.  

Однією із пріоритетних цілей «Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2019-2021 роки» є зменшення викидів забруднюючих 

речовин та покращення стану атмосферного повітря. Згідно рішення генерального плану на 

перспективу, у відповідності з Програмою, передбачається збільшення території освоєння 

житловою забудовою та екологічно орієнтований розвиток виробничо-комунального і 

транспортного сектору, збільшення площі зелених насаджень загального користування тощо. 

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, нові рішення щодо екологічно 

спрямованої розбудови вулично-дорожньої мережі не будуть реалізовані, вплив транспорту 

на атмосферне повітря і здоров'я населення буде зростати. 

Якщо генеральний план не буде впроваджений, не набудуть чинності сучасні 

екологічні зміни у функціонуванні усіх структур господарського комплексу міста, а 

відповідно знизиться рівень комфортності проживання та здоров’я населення.  
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Відсутність оновленого генерального плану з належним функціональним зонуванням 

раціонального використання території та визначення її певного цільового призначення, 

невиконання низки заходів щодо інженерної підготовки та захисту території, ймовірно 

призведе до подальшого продовження процесів підтоплення призаплавних ділянок 

сельбищних територій, неефективного використання заплавних ділянок, що призведе до 

активізації існуючих процесів підтоплення і надалі матиме негативний вплив на якість 

поверхневих вод.  

Відсутність заходів з санітарного благоустрою території, сприятиме подальшому 

утворенню стихійних звалищ і створюватиме передумови для негативного впливу на 

здоров'я населення, і не сприятиме покращенню санітарних умов в місті.  

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності є найважливішим 

фактором для підтримки здоров’я населення. Реалізація цих умов в генеральному плані 

передбачається через повне охоплення існуючої та перспективної території і населення міста 

об’єктами та мережами ефективно функціонуючої інженерної інфраструктури (якісне 

централізоване водопостачання та водовідведення, раціональна дощова каналізація, 

санітарне очищення території) та громадського обслуговування якісними транспортними 

послугами, забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності виробничо-комунальних і 

сельбищних зон. Першочерговим серед перелічених питань є забезпечення населення 

якісною питною водою.  

Розширення площі житлової забудови і господарського сектору міста без урахування 

екологічних вимог та відповідного забезпечення системами інженерної інфраструктури 

(тепло-, електро-, газопостачання) може мати тенденцію до проявлення негативних впливів 

на довкілля і умови проживання. 

Якщо проект генерального плану не буде впроваджений, рівень повного забезпечення 

закладами громадського обслуговування, в т.ч. закладами охорони здоров’я, соціального 

захисту, оздоровлення та відпочинку, тобто запланованого поліпшення стану соціально-

побутового обслуговування населення не відбудеться, існуючі показники здоров’я населення 

більш ймовірно залишатимуться без змін.  

Невиконання заходів з розміщення закладів охорони здоров’я і установ соціального 

призначення негативно впливатиме на доступність/рівень медичного і соціального 

обслуговування населення та упередження щодо його захворюваності. 

За умови відсутності затвердженого оновленого генерального плану стратегія 

подальшого розвитку міста ймовірно відбуватиметься згідно рішень діючого генерального 

плану міста Конотоп (ДП «ДІПРОМІСТО» Київ,2007р.). 

Містобудівний аналіз ситуації показав, що існуюча планувальна структура м.Конотоп 

характеризується рядом недоліків, до основних з яких відносяться: 

1. Наявність значної кількість планувальних обмежень на території міста, що 

пов’язано із розміщенням в сельбищній території виробничих та комунальних об’єктів, 

кладовищ, об’єктів для зберігання автомобільного транспорту тощо, внаслідок чого значна 

кількість житлової забудови потрапляє в межі санітарно-захисних зон (СЗЗ) від різних 

джерел. 

2. Відсутність на території міста достатньої кількості зелених насаджень загального 

користування та впорядкованих місць відпочинку на водній акваторії вздовж річок Котлуй та 

Глибічка. 

3. Відсутність на території міста єдиної системи зелених насаджень. 

4. Наявність значних територій, зайнятих непрацюючими промисловими об’єктами. 

5. Невідповідність параметрів існуючих вулиць нормативним показникам, 

недосконалий транспортний зв’язок між різними районами міста та прилеглими територіями. 

6. Наявність неосвоєних земельних ділянок, що не використовуються та знаходяться в 

занедбаному стані. 
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7. Складний рельєф та невпорядкованість частини існуючої житлової забудови, 

особливо в північній частині міста. Наявність незавершених кварталів та жилих груп 

багатоквартирної житлової забудови в північній та центральній частинах міста. 

8. Проходження значних транзитних транспортних потоків через центральну частину 

міста, що створює дискомфорт для населення та погіршує стан навколишнього середовища. 

9. Знаходження за юридично встановленими межами міста значних комунальних 

територій, таких, як звалище, кладовища, очисні споруди та деяких промислово-виробничих 

підприємств.  

При відсутності оновленого генерального плану місто, при існуючій складній 

планувальній структурі, не матиме і надалі чіткого функціонального зонування. До того ж 

при існуючому на сьогодні зростаючому попиті потенційних мешканців на комфортне 

житло, інженерне забезпечення, транспортне обслуговування, відпочинок тощо дотримання 

показників діючого генерального плану не вирішує комплексу питань соціально-

економічного спрямування, що безумовно може негативно впливати на розвиток 

господарського комплексу і, відповідно, стан здоров’я населення міста.  

При відсутності оновленого генерального плану місто, при існуючій складній 

планувальній структурі, не матиме і надалі чіткого функціонального зонування. До того ж 

при існуючому на сьогодні зростаючому попиті потенційних мешканців на комфортне 

житло, інженерне забезпечення, транспортне обслуговування, відпочинок тощо дотримання 

показників діючого генерального плану не вирішує комплексу питань соціально-

економічного спрямування, що безумовно може негативно впливати на розвиток 

господарського комплексу і, відповідно, стан здоров’я населення міста.  

 

6.5. ВИСНОВКИ З РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ 
 

Проведений аналіз зобов’язань у сфері охорони довкілля виявив потенціал для 

позитивного впливу проекту на навколишнє середовище та здоров'я населення, а також 

можливість зменшення негативних впливів в результаті реалізації проекту. 

З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків 

запропонована низка інженерних та планувальних заходів .  

В результаті реалізації рішень генерального плану відбудуться позитивні зміни в 

розвитку міста, покращення стану довкілля, умов проживання та здоров’я населення, що 

визначається збільшенням/розширенням параметрів характерних складових його 

функціонально-планувальної структури на перспективу (згідно основних показників): 

- збільшення території - з 4304.5 до 5483.4 га;  

- збільшення кількості населення - з 87.1 до 98.0 тис. осіб; 

- збільшення площі загального житлового фонду - з 1669.5 до 2485,.7 тис м2 та кількості 

квартир - відповідно з 31.09 тис. до 40.8 тис.; 

- середня житлова забезпеченість населення загальною площею - з 19,.2 до 25.4 м2/чол.; 

- збільшення площ житлової забудови - з 1451.9 до 1977 га та громадської 

забудови - з 164.94 до 204.00 га;  

- розширення ландшафтно-рекреаційних та озеленених територій - з 55.1 до 

1082.6 га, у тому числі зелені загального користування (парки, сквери, бульвари) – з 23.0 до 

148.8 га; розширення площі лугопарків та інших озеленених територій - до 888.4га; 

- розширення водних поверхонь - з 355.79 до 367.00 га; 

- значного покращення забезпечення території селища об’єктами інженерної 

інфраструктури та мереж (водопостачання, каналізація, електропостачання, санітарна 

очистка);  

- впровадження розширеного комплексу заходів з інженерної підготовки та 
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захисту території: захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей, розчистка водойм 

тощо;  

- розширення площ транспортної інфраструктури - з 422.84 до 463.7 га, в тому 

числі збільшення довжини вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям – з 60.0 до 

84.0км; збільшення кількості машино-місць зберігання індивідуальних легкових автомобілів 

- з 13000 до 29400; 

- збільшення потужності КОС - з 8.0 до 23.6 тис. м3/добу; 

-  розширення мереж дощової каналізації – до 78.0 км та будівництво 15 од. ОС; 

- рекультивація сміттєзвалища та будівництво регіонального сортувально-

переробного комплексу СПКЕ на 40.0 тис.т/рік відходів.  

Таким чином, аналіз рішень генерального плану виявив потенціал для позитивного 

впливу на навколишнє середовище та здоров'я населення при їх реалізації. 

При виявленні ризиків чи потенційних негативних наслідків (наведені нижче), 

пов'язаних з основними рішеннями генплану, передбачені пропозиції для їх запобігання, 

мінімізації або пом'якшення (розділ 7). 

 

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Реалізація проекту генерального плану м. Конотоп потребує виконання великої 

кількості заходів, які стосуються розвитку виробничо-комунальної сфери, систем інженерної 

інфраструктури, транспортної інфраструктури, заходів з інженерної підготовки та захисту 

території. Виконання їх є невід’ємною складовою при створенні сприятливого в 

екологічному відношенні життєвого середовища і забезпечується органами місцевого 

самоврядування та державного управління.  

У відповідності до вимог сучасного природоохоронного законодавства, для регіону 

розроблені ряд програм та спеціалізованих проектів, які реалізуються в умовах 

функціонування господарського комплексу міста та покладені в основу територіально-

планувальних рішень при виконанні генплану міста.  

На основі аналізу еколого-містобудівної ситуації запропоновано ряд планувальних та 

інженерно-технічних заходів щодо зменшення/пом'якшення виявлених потенційно 

негативних наслідків для всіх складових навколишнього середовища, забезпечення 

сприятливих умов проживання та здоров'я населення, можливих в результаті реалізації 

рішень генерального плану.  

 

Охорона повітряного басейну:  

- впровадження комплексу організаційних заходів щодо покращення стану 

повітряного басейну міста шляхом: інвентаризації всіх джерел викидів та посилення бази 

спостережень за атмосферним повітрям; покращення очистки викидів та стану очисного 

обладнання; розроблення планів природоохоронних заходів та визначення/дотримання 

лімітів на природокористування, які обмежують небезпечний вплив технологічних викидів 

виробництв на довкілля; забезпечення контролю за нештатними ситуаціями; 

- екологічно зорієнтована трансформація виробництв та інших об’єктів 

господарювання шляхом зміни функціонального призначення їх території, винесення за 

межі зони впливу на житлову забудову (міське сміттєзвалище, закриття кладовищ),  

забезпечення екологічної реабілітації їх території; локалізація джерел впливу в межах 

промислових майданчиків; 

- впровадження сучасних природоохоронних заходів технологічного характеру на 

стаціонарних об’єктах, що мають або потенційно матимуть викиди в атмосферу міста 

(об’єкти будівельної індустрії, сільгоспвиробництва, комунальні об’єкти, об’єкти 

транспорту);  
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- облаштування санітарно-захисних зон діючих виробничих, комунальних,  

транспортних об’єктів, оздоровлення, благоустрій та озеленення їх територій, в тому 

числі за рахунок звільнених на проммайданчиках територій (в результаті закриття, 

передислокації чи перепрофілізації виробництв);  

- подальший розвиток та екологізація  транспортної мережі  та  інфраструктури: 

▪ будівництво південно-західної обхідної дороги з метою виведення транзитного 

транспорту за межі міста та суттєвого зменшення машинопотоків в місті, особливо в центрі; 

будівництво проектних та проведення реконструкції існуючих вулиць; покращення 

технічних параметрів автодоріг місцевого значення, які обслуговують місто - середній 

ремонт, посилення та благоустрій; 

▪ реконструкція та будівництво штучних споруд автотранспорту (мости, 

шляхопроводи, розв’язки) з організацією транспортних розв’язок в різних рівнях; 

▪  налагодження  зручного транспортного обслуговування  в районах  нової забудови; 

забезпечення оптимальних функціональних зв'язків між житловими районами, громадським 

центром міста, промисловими зонами та зонами рекреації; розвиток велосипедного 

транспорту; 

▪ удосконалення системи контролю за експлуатацією автотранспорту, покращення 

технічного стану автопарку та доріг міста; встановлення обладнання для заправки 

електромобілів (суперчарджері); повне забезпечення приватних автомобілів мешканців міста 

місцями постійного  паркування; 

▪  на залізниці -   будівництво  штучних споруд (тунелі, естакади) у місцях перетину 

залізниці та міських вулиць; модернізація існуючої колійної інфраструктури, системи 

сигналізації та інформатики тощо; 

▪ запровадження протишумового захисту шляхом: дотримання нормативних 

санітарних розривів до житла, передбачення шумозахисних екранів (в тому числі 

розміщення в шумових зонах  комунально-складських зон, гаражів), планувальної орієнтації 

будинків, застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо);  

▪ розширення мережі насаджень санітарно-гігієнічного призначення за рахунок 

створення зелених насаджень вздовж вулиць та залізниці (захист від шуму та загазованості 

житлових територій), озеленення санітарно-захисних зон. 

 

Охорона водного басейну: 

- впровадження комплексу заходів щодо удосконалення та розвитку системи 

 водопостачання, організація заходів по забезпеченню населення якісною водою 

(згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10) та контролю щодо його дотримання шляхом:  

▪ створення системи водопостачання в межах всієї житлової території міста (з 

охопленням районів нової забудови); 

▪ удосконалення системи подачі та розподілу води по території прокладкою/заміною 

мереж водопостачання (на пластикові труби); 

▪ реконструкції існуючого водопровідного господарства та повним обладнанням 

житлового фонду системами водопостачання з розширенням об’ємів питного 

водоспоживання до 25,60 м3/добу; 

▪ будівництвом нових магістральних мереж в у районах існуючої та перспективної 

забудови; забезпечення населення якісною питною водою та організація контролю якості; 

▪ проведення робіт щодо оновлення запасів питних вод на перспективу; 

▪ екологізації водогосподарського комплексу міста через запровадження сучасних 

методів економії води зі збільшенням об’ємів повторного використання води та забороною 

використання питних вод для технічних цілей; 

▪ запровадження сучасних технологій водопідготовки та модернізації водоочисних 

споруд тощо; 

▪ розробка проектної документації, планувальна організація та дотримання 

водоохоронного режиму зон санітарної охорони артезіанських свердловин; 
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▪ налагодження моніторингу витрат і якості води; 

 

- невідкладне запровадження комплексу заходів, спрямованих на екологічне 

оздоровлення системи водних об’єктів міста:  

▪ розробка проекту землеустрою, планувальна організація та благоустрій з 

максимальним озелененням прибережної захисної смуги р. Єзуч та інших водних об’єктів 

міста (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, винесення /екологічний 

благоустрій виробничих територій, організація паркових та зелених зон тощо, інженерний 

благоустрій берегів з  дотриманням водоохоронного режиму, ліквідація стихійних звалищ) у 

відповідності з рішеннями робочого проекту та генплану; збереження та розвиток зон 

відпочинку вздовж водного периметру  у відповідності з рішеннями генплану; 

▪ оздоровлення прибережних рекреаційних зон міста; 

 

-  подальший розвиток та вдосконалення системи водовідведення міста:  

▪  повне охоплення всієї забудови міста централізованою системою каналізації; 

▪ проведення реконструкції міських КОС  з розширенням пропускної спроможності до 

розрахункових потреб 23,60 тис. м3/добу;  

▪ ліквідація ЛОС в районі вул. Рябошапко;  

▪ модернізація виробничої бази, існуючої мережі та установок системи 

централізованого водовідведення;  

▪ забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічного 

очищення i доочищення з впровадженням новітніх технологій очищення і знезаражування 

стічних вод та утилізації мулу;  

- проведення заходів водоохоронного значення на об’єктах, що мають 

забруднені стоки: реконструкція передочисних та очисних споруд на окремих 

підприємствах (КП “Стоксервіс”, ВАТ “Арматурний завод”, “Червоний металіст”, 

“Конотопм’ясо”, “Конотопський молокозавод”, ЗАТ “Мотордеталь-Правекс”, КЗРДП) тощо;  

впровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію 

тощо;  

 

- забезпечення раціональної системи відведення поверхневого стоку з існуючої 

та проектної території міста (з урахуванням інженерно-геологічних факторів) шляхом повної 

його очистки за рахунок: будівництва розгалужених мереж зливостоків на всій території 

міста - 78 км (в першу чергу - на промислових площадках)  з застосуванням сучасних 

високоефективних методів очищення стоків на ОС дощової каналізації локального типу (15 

одиниць) та подальшим  скидом очищених стоків в р. Єзуч; постійний моніторинг технічного 

стану системи дощової каналізації; 

 

Охорона ґрунтів та благоустрій території: 

- вирішення питання утилізації токсичних промислових відходів (гальваношлами, 

солі тяжких металів), в тому числі токсичних та непридатних для застосування (КЕМЗ,  

Авіакон, механічний, арматурний заводи);  

-  розвиток та вдосконалення системи санітарного очищення території міста з метою 

вилучення з довкілля та зменшення обсягів накопичення відходів, вирішення питання 

знешкодження всіх відходів міста:  

▪ охоплення всієї території централізованою системою санітарного очищення; 

забезпечення повного та своєчасного роздільного збору і знешкодження всіх видів відходів;  

▪ розширення мережі пунктів приймання вторинної сировини;  

▪ розроблення проекту та будівництво регіонального СПКЕ (з забезпеченням 

потужності СПК для м. Конотоп – 40 тис.т/рік) з впровадженням технології вироблення 

тепла і електроенергії;  
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▪ подальше впровадження сучасних підходів та технологій в сфері поводження з 

побутовими відходами: налагодження належної санітарної очистки і благоустрою внутрішніх 

дворових територій, санітарно-планувальне облаштування контейнерних майданчиків для 

тимчасового зберігання ТПВ і харчових відходів (у відповідності з існуючими санітарними 

правилами та запровадженням системи роздільного збирання сміття, сортування та 

утилізації), майданчиків для короткочасних стоянок автомобілів тощо;  

▪ ліквідація стихійних звалищ та запобігання їх утворенню, рекультивація та санітарне 

оздоровлення вивільнених територій звалищ та полігонів;  

▪ ліквідація рідких відходів на КОС промпобутової каналізації;    

▪ встановлення на полігоні термічної установки для утилізації трупів домашніх та 

безпритульних тварин; відкриття притулку для тварин  тощо; 

 

- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки території: відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму рік Єзуч, Липка і Куколка за рахунок – 

регулювання, розчистки русел з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку, 

благоустрою берегів, заплави; благоустрій існуючих ставків з метою використання їх в 

рекреаційних цілях та для риборозведення; захист від підтоплення, ліквідація санітарно-

епідеміологічних впливів/ризиків в заболоченостях заплав; проведення заходів з 

оздоровлення прибережних рекреаційних зон міста; протиерозійні заходи по закріпленню 

схилів; протипросадні заходи; рекультивація техногенно порушених ділянок поверхні; 

 

- визначення меж землевідводів для діючих кладовищ; заборона підхоронень та 

самовільних поховань на закритих кладовищах; закриття переповнених кладовищ в межах 

житлових кварталів і масивів та організація новостворених кладовищ за межами житлової 

забудови з дотриманням санітарно-захисних відстаней; благоустрій територій кладовищ з 

дотриманням  санітарних правил експлуатації діючих та утримання закритих кладовищ 

(ДСанПіН 2.2.2.028-99); забезпечення екологічної реабілітації їх території; забезпечення 

інженерного захисту водоносних горизонтів та поверхневого стоку від забруднення 

токсичними речовинами; 

 

- зберігання родючого шару ґрунтів, що зазнали переміщення при будівельних 

роботах, та його подальше використання для ландшафтного благоустрою; 

 

- санітарний благоустрій приватного сектору (централізоване водопостачання, 

каналізування, саночистка, асфальтування доріг тощо);  

- дотримання санітарно-екологічних вимог щодо обробітку садових насаджень; 

заборона  спалення сухої рослинності та опалого листя на території садибної забудови. 

 

Ландшафтно-планувальний благоустрій та охоронний режим території: 

- збереження існуючих зелених насаджень; розширення мережі та благоустрій 

зелених насаджень загального призначення за рахунок створення  нових територій зелених 

насаджень, рекреаційних та водно-рекреаційних зон річок як основної складової 

екологічного каркасу міста, планувально-організаційне облаштування рекреаційних 

територій, пляжів, в тому числі організація оздоровчої пляжної зони відпочинку в районі вул. 

Набережної – Острів та облаштування пляжно-рекреаційної зони на оз. Кандибіне;  

-  збільшення площ насаджень санітарно-гігієнічного призначення (захист від шуму та 

загазованості житлових територій) за рахунок створення  зелених насаджень вздовж вулиць, 

озеленення санітарно-захисних зон  тощо; 

- створення територій ПЗФ (за рахунок передбачених для рекреації ландшафтно-

паркових та лугопаркових територій міста) як частини екологічної мережі регіонального 

значення; пошук територій, цінних для заповідання, в зоні впливу міста; запровадження 
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суворого охоронного режиму природокористування на цих територіях згідно Закону України 

“Про природно-заповідний фонд”; 

 

- розвиток локальних ділянок рекреаційного призначення з влаштуванням та 

благоустроєм набережної, пляжних ділянок, прибережних територій, оздоровленням 

акваторій; створення в зелених зонах пішохідних та велосипедних доріжок для спортивно-

оздоровчих прогулянок, дитячих та спортивних майданчиків; 

- формування функціонально-планувальної структури території з максимально 

можливим використанням наявних особливостей ландшафту, водних поверхонь, об’єктів 

культурної спадщини та урахуванням охоронного режиму місцевої екологічної мережі. 

 

Захист від факторів фізичного впливу: 

- акустичне оздоровлення - запровадження протишумового захисту шляхом: 

дотримання нормативних санітарних розривів до житла, передбачення шумозахисних 

екранів (в тому числі розміщення в шумових зонах комунально-складських зон, гаражів), 

шумозахисного озеленення придорожніх смуг, планувальної орієнтації будинків, 

застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо);. 

- забезпечення екологічного режиму середовища в місцях проходження ЛЕП, 

газопроводів шляхом планувального забезпечення та облаштування технічних коридорів, 

санітарних та охоронних зон цих об’єктів;  

- періодичне проведення інвентаризації  всіх джерел неіонізуючого випромінювання 

та моніторингу їх електромагнітного впливу щодо визначення меж санітарних зон та зон 

обмеження забудови, заборона експлуатації в місті об’єктів, що не мають санітарних 

паспортів.  

 

Екологічна модернізація інженерної інфраструктури: 

- запровадження сучасних еколого-економних принципів в системі теплопостачання 

міста шляхом застосування ефективних теплових установок сучасного типу,  технологій, 

альтернативних джерел та палива; використання найбільш ефективних на даному етапі 

резервів енергозбереження з використанням альтернативних джерел теплопостачання: 

реконструкція та модернізація тепломереж та теплоустановок, впровадження на котельних 

парогазового циклу з використанням принципів когенерації та теплових установок сучасного 

типу, використання модульних котельних та автономного теплового обладнання для 

садибної забудови, розробка режимних карт для спалювання палива та обліку 

теплопостачання житлового сектору; переведення всіх котелень на природний газ; 

використання для теплопостачання електроенергії; 

 

- подальша розбудова системи газопостачання з урахуванням нових ділянок 

забудови; забезпечення економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного 

газу з впровадженням нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на 

інші види палива – відходи сировини, біогаз та ін.; дотримання жорсткого режиму 

експлуатації та технічного стану газопроводів; 

- подальший розвиток системи електропостачання (з забезпеченням енергоресурсом 

ділянок нової забудови) шляхом  реконструкції та розширення електричних мереж, заміни 

зношеного і морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючих технологій і 

обладнання, будівництво генеруючих електростанцій  на сонячних батареях, що дозволить 

виробляти екологічно чисту електроенергію;  

   

Висновки: Реалізація всіх передбачених заходів сприятиме формуванню раціональної 

функціонально-планувальної структури, спрямованої на оздоровлення міського середовища і 

умов проживання та життєдіяльності в ньому, а також підвищенню його екологічної 

стійкості до можливих техногенних навантажень.  
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При цьому слід зауважити, що організація території передбачає урахування всіх 

планувальних обмежень, як зон для регулювання та обмеження забудови, дійсних на даному 

етапі – санітарних та охоронних зон, територій природоохоронного значення, ускладнень 

інженерно-геологічного характеру, урахування особливостей ландшафту тощо.  

- розроблення санітарних паспортів всіх шкідливих в екологічному відношенні 

об’єктів; розроблення екологічного паспорту міста та створення системи моніторингу, 

реалізація всіх екологоспрямованих заходів, передбачених цими документами; 

 

-   забезпечення в місті системи моніторингу екологічної ситуації по всіх складових 

природного середовища (води, повітря, земля, рекреаційні зони тощо), з метою своєчасного 

реагування щодо упередження кризових та небезпечних ситуацій. 

 

Необхідним є забезпечення системи контролю екологічної ситуації по всіх 

складових природного середовища і системи природокористування в м. Конотоп (повітря, 

вод, ґрунтів, рослинності, фізичних факторів впливу тощо) з організацією 

стаціонарних/мобільних (пересувна мобільна екологічна лабораторія) постів спостережень та 

запровадженням постійного моніторингу довкілля в місті, в першу чергу – в межах зон 

житлово-громадської забудови. Такий підхід забезпечує своєчасне реагування та 

упередження кризових і небезпечних ситуацій, зокрема у сфері: дотримання нормативів 

питного водопостачання та водовідведення, якості повітряного басейну, поверхневих вод, 

санітарної очистки території, екології земле- і надрокористування, акустичних і 

електромагнітних навантажень та поліпшення на цій основі стану здоров’я населення.  

Обов’язковим, при будівництві нових та розвитку існуючих об'єктів виробничо-

комунального призначення, є посилення контролю Інспекцією державного архітектурно-

будівельного контролю за дотриманням екологічних вимог щодо наявності розділу Оцінка 

впливу на довкілля в складі робочої документації та дотримання його вимог.  

Перспективне освоєння ділянок житлово-громадської забудови можливе після 

проведення їх санітарно-епідеміологічного обстеження та отримання позитивних  

екологічних висновків.  

Реалізація передбачених заходів сприятиме формуванню раціональної функціонально-

планувальної структури, спрямованої на покращання довкілля міста, забезпечення умов 

проживання і оптимальних умов життєдіяльності та природокористування. 

 
РОЗДІЛ 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 

РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ, БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 

 

8.1. ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Внесення 

змін до Генерального плану міста Конотоп” були вивчені наявні альтернативи та їх 

можливий вплив на навколишнє середовище:  

1. "Варіант нульової альтернативи" на базі аналізу виконаних рішень ГП м. Конотоп 

(ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2007 р.); 

2. “Варіант реалізації проекту нового Генерального плану”.  

У "Варіанті нульової альтернативи" розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за 

яким проект “Генеральний план м. Конотоп Сумської області, не затверджується. Такий 

сценарій – це продовження поточних, в тому числі несприятливих екологічних тенденцій.. За 

результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію "нульової альтернативи" подальший 

сталий розвиток міста є ускладненим, і ця альтернатива призводить до хаотичного 

будівництва в місті, неефективного використання земельних ресурсів, погіршення 

екологічної ситуації тощо. 
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На основі аналізу та порівняння перспектив розвитку міста був прийнятий варіант, що 

відповідає встановленим цілям екологічної політики на місцевому рівні та забезпечує 

досягнення сприятливого в санітарно-екологічному відношенні середовища і підвищує 

комфортність проживання населення. 

 

Оцінка виконана шляхом порівняння нового проекту “Внесення змін до Генерального 

плану міста Конотоп” 2019р. з проектом “Генерального плану міста Конотоп” (ДП 

«ДІПРОМІСТО» Київ,2007р.). Оскільки проект Генерального плану 2019 року має деякі 

відмінності від попередньої містобудівної документації, було проведено порівняння цих двох 

документів для оцінки подальшого містобудівного розвитку відповідних ділянок. Оцінка 

зосереджувалася переважно на виявлених відмінностях у функціональному використанні 

деяких ділянок, а також на деяких ділянках, містобудівне освоєння яких ще не реалізовано.  

Розгляд альтернативи ґрунтується на порівнянні оцінених впливів на навколишнє 

середовище в результаті зміни функціонального використання відповідних ділянок 

перспективної забудови. Порівняння альтернатив показало як переваги, так і недоліки 

проекту “Внесення змін до Генерального плану міста Конотоп” 2019 року. В результаті чого 

були розглянуті можливі альтернативи функціонального використання деяких ділянок 

перспективної забудови, з суттєво меншим ступенем містобудівного навантаження та 

природне середовище. 

В основу функціонального зонування території міста покладені основні принципи 

містобудування: 

- створення більш чіткого функціонального зонування території міста, концентрація 

промислових і комунально-складських об’єктів у виробничо-промислових районах; 

формування образу центра міста; 

- створення планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні 

транспортні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку, високий рівень благоустрою 

та розвитку інженерної інфраструктури; 

- раціональне використання земель міста, у тому числі несприятливих в інженерно-

будівельному відношенні; 

- оздоровлення міського середовища шляхом виконання інженерних та містобудівних 

заходів. 

Проектом передбачається зонування території міста за видами її використання на такі 

основні зони: сельбищна, виробнича, рекреаційна зона та зона зелених насаджень з 

виділенням пляжної зони відпочинку, зона зовнішнього транспорту, зона загальноміських 

центрів та підцентрів обслуговування . 

На перспективу генеральним планом прогнозується подальший розвиток сельбищних 

територій міста (50 ділянок). 

Проектні пропозиції по формуванню планувальної структури міста розроблені на 

основі детального аналізу існуючого стану, можливих напрямків територіального розвитку 

міста та формування прилеглих територій з урахуванням побажань громадськості. 

На основі вивченої інформації, документів та визначення ключових питань розвитку, 

соціальних та екологічних питань були запропоновані наступні пропозиції щодо перегляду 

проектних рішень документу державного планування (проекту оновленого генерального 

плану), які доцільно врахувати: 

1. Значна кількість кварталів існуючої садибної забудови, що передбачались до 

реконструкції під перспективну багатоквартирну забудову. Оцінка наслідків реалізації 

даного рішення показала можливий помірний негативний вплив по більшості складових 

довкілля, внаслідок чого пропонується перегляд обсягів потенційної реконструкції вбік 

зменшення, мінімізація кількості ділянок реконструкції в межах кварталів садибної забудови 

з переглядом їх локації з меншим ризиком виникнення негативних впливів на соціальне 

середовище міста. 
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2. Оцінка наслідків реалізації проектних рішень (табл..6.1.1) показала помірний 

негативний вплив або його відсутність по всіх складових довкілля. З метою ще більшого 

послаблення антропогенного навантаження від впливу об’єктів комунального сектору 

(полігону ТПВ, кладовищ) та транспорту передбачено розширення площ зелених насаджень, 

екологічно спрямованої організації території і ін. заходи з пом’якшення впливів (розділ.7). 

3. Результати проведення цільового аналізу проектних рішень містобудівної 

документації щодо їх відповідності цілям охорони довкілля, визначених на регіональному 

рівні, не виявили необхідності перегляду проектних рішень, закладених в генеральному 

плані. 

 

8.2. УСКЛАДНЕННЯ ЩО ВИНИКЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ СЕО 

 

В процесі проведення стратегічної екологічної оцінки ГП м. Конотоп виникли 

ускладнення, основними з яких є: 

- відсутність та недостатність окремих офіційних статистичних та галузевих даних 

безпосередньо по м. Конотоп та прилеглих територіях (Конотопському району); відповідно 

висновки, надані в результаті аналізу наявних статистичних даних, можуть мати певний 

відсоток похибки; 

- обмежений об’єм інформації (вихідних даних) щодо стану довкілля для виконання 

СЕО ГП м. Конотоп як документу державного планування, наданої обласними органами 

виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 
Основним ускладненням в роботі була недостатність вихідної інформації. 

 
 

РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Здійснення моніторингу реалізації рішень генерального плану - це порівняння 

фактично досягнутих показників з проектними на поточний період. Моніторинг свідчить про 

відповідність реальної ситуації з запланованими показниками. Його проведення є 

невід’ємною складовою своєчасного забезпечення середовища системами інженерної 

інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, 

благоустрою території, які відповідно впливають на якість довкілля та комфортність 

проживання населення. В проекті передбачено здійснення моніторингу стану основних 

складових середовища (повітря, води, ґрунти, біорізноманіття) як індикатора екологічних 

наслідків реалізації генерального плану. 

Аналізу підлягають показники обсягів житлового будівництва, соціального та 

громадського обслуговування, будівництва та модернізації мереж та об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, розвитку озеленених територій та рекреаційних зон. В процесі 

нагляду необхідно стежити за комплексністю забудови житлових кварталів з обов'язковим 

завершенням будівництва об'єктів побутового і соціального обслуговування населення та 

благоустрою території до введення в експлуатацію житлових будинків. 

При проведенні моніторингу реалізації рішень містобудівної документації особливу 

увагу треба звертати на своєчасне виконання робіт по інженерному обладнанню території, 

будівництву водопровідних, каналізаційних і теплових мереж, мереж газопостачання, 

дощової каналізації, очисних споруд, трасуванню вулиць і проїздів та їх завершення до вводу 

в експлуатацію житлових і громадських споруд; до початку процедур вибору земельних 

ділянок для розміщення садибної забудови. В процесі моніторингу необхідно перевіряти 

виконання проектних рішень щодо планувальної організації та функціонального зонування 

території в питаннях перепрофілювання промислових підприємств, комунально-складських 
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об'єктів в сельбищній зоні, організації та скорочення санітарно-захисних зон виробничо-

комунальних територій, винесення житлової забудови із промислових зон.  

Контролю підлягають санітарно-захисні зони промислово-виробничих об'єктів, що 

розвиваються (реконструюються), які повинні відповідати нормативним вимогам 

"Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" ДСП № 173-96, з 

обов’язковим виконанням заходів, визначених робочою проектною документацією - 

розділом “Оцінка впливу на довкілля”. 

При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам, 

передбаченим в сфері охорони довкілля. Виконання низки планувальних і технічних заходів, 

визначених в проекті генерального плану, а також заходів, передбачених цільовими 

регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища, є 

обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до техногенних 

навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності 

населення.  

При моніторингу реалізації проекту містобудівної документації необхідно перевіряти 

виконання рішень по організації та обладнанню рекреаційних зон. У тому числі: розміщення 

відповідно до генплану закладів відпочинку, додержання санітарно-гігієнічних вимог до 

обладнання та режиму використання прибережних ділянок водойм у місцях масового 

відпочинку населення.  

В сфері охорони повітряного басейну необхідно перевіряти: 

- виконання планувальних заходів: зміни в планувальній організації території міста, 

спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального зонування; 

створення та озеленення санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших 

виробничо-комунальних об'єктів; перепрофілювання або закриття підприємств та інших 

об'єктів, що розташовані в межах існуючої та перспективної міської зони з метою 

скорочення (або ліквідації) їх СЗЗ; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для 

транзитного транспорту; створення захисного озеленення вздовж вулиць та доріг;  

- виконання технологічних та санітарно-технічних заходів: впровадження нових мало- 

та безвідходних виробничих технологій, модернізація існуючих об’єктів тепло-

енергопостачання, впровадження теплових установок сучасного типу з використанням 

природних джерел енергії, тощо. 

- виконання підприємствами, установами та організаціями умов діяльності та заходів 

зі скорочення викидів забруднюючих речовин та парникових газів, викладених в дозволах на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами і зменшення 

впливу фізичних факторів впливу на довкілля; 

- здійснювати моніторинг впливу підприємств на оточуюче житлове середовище, 

забезпечувати виконання інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи пило-

газоочисних установок. 

Контроль за охороною водних ресурсів включає нагляд за відведенням та очищенням 

поверхневих стічних вод з території міста, своєчасним будівництвом локальних очисних 

споруд зливової каналізації та ефективністю їх роботи, встановленням та дотриманням зон 

санітарної охорони джерел водопостачання, встановлення меж прибережних захисних смуг 

та дотриманням на їх території режимів господарської діяльності, благоустроєм 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 інші). 

Ефективність роботи систем водопостачання та каналізування (в тому числі зливова 

каналізація) визначається за результатами лабораторних досліджень якості питної води та 

води водних об'єктів в пунктах водокористування населення (пляжі) за хімічними та 

бактеріологічними показниками. Для контролю ефективності роботи каналізаційних очисних 
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споруд необхідно здійснювати моніторинг водних об’єктів у місцях випуску стічних вод 

після очистки.  

Спеціалізовані лабораторії органів санітарно-гігієнічного контролю повинні вести 

облік найбільш потужних джерел шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань на 

території міста.  

Результати виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на 

здоров’я населення можуть бути виявлені по показникам моніторингу реалізації проектних 

рішень генерального плану, які мають прямі наслідки на стан навколишнього середовища, 

умови життєдіяльності та здоров'я населення.  

Моніторинг довкілля можливо здійснювати за наступними показниками: 

- озеленення: озелененість зеленими насадженнями загального користування 

(га/ % від загальної площі населеного пункту); площа створених зелених насаджень 

спеціального призначення (шумозахисне озеленення, санітарно-гігієнічне озеленення - га); 

- природоохоронні території: рівень заповідності територій ПЗФ (га/ % від 

загальної площі населеного пункту); площа встановлених прибережних захисних смуг 

водотоків та водойм з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм (га); 

- санітарна очистка та благоустрій території: обсяг утворених відходів, 

тонн/рік; обсяг відсортованих вторинних ресурсів, тонн/рік, % від загального обсягу 

утворених відходів; охоплення домогосподарств централізованим вивезенням відходів (% від 

загальної кількості); кількість домогосподарств що уклали договір на вивезення відходів, % 

від загальної кількості; ділянки, на яких реалізовані заходи з інженерної підготовки та 

захисту і благоустрою території (га/рік); 

- водопостачання: охоплення домогосподарств централізованою системою 

водопостачання (% від загальної їх кількості); рівень невідповідності санітарним нормам 

якості питної води з централізованих та децентралізованих джерел водопостачання, в т.ч. за 

радіаційними показниками (% проб від загальної кількості проб/день, проб/ місяць, 

проб/рік); розвиток мереж та споруд системи централізованого водопостачання (відповідно 

км/рік; споруд/рік);  

- водовідведення: охоплення домогосподарств централізованою системою 

водовідведення (відповідно % 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; розвиток мереж та споруд системи 

централізованого водовідведення, в тому числі дощової каналізації (відповідно км/рік; 

споруд/рік);  

- транспорт: реконструкція та будівництво вулично-дорожньої мережі міста 

(км/рік відповідно); 

- атмосферне повітря: обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних та пересувних джерел викидів (тонн/рік); рівень невідповідності 

проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних разових концентрації 

забруднюючих речовин у повітрі (% перевищення відповідних ГДК від загальної кількості 

проб/день, проб/ місяць, проб/рік); забезпеченість промислово-виробничих підприємств 

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

кількості зареєстрованих підприємств); 

- стан здоров’я населення (захворюваність дитячого та дорослого населення на 

хвороби органів дихання (кількість випадків/рік); 

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на 

навколишнє природне середовище та здоров'я населення доцільним є налагодження в місті 

системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітря, води, ґрунти тощо) з 

організацією пунктів контролю в межах житлової, виробничо-комунальної та рекреаційно-

оздоровчої зон. А саме: 

- розміщення пунктів спостереження за станом атмосферного повітря; 
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- для контролю якості очищення стоків після будівництва системи дощової каналізації 

з ЛОС - створення моніторингу стану поверхневих вод у місцях випуску зливових вод після 

очисних споруд; 

- здійснення моніторингу стану ґрунтів та якості води водних об'єктів за хімічними та 

бактеріологічними показниками, в тому числі в місцях рекреаційного водокористування 

населення (пляжі, зони відпочинку). 

При виявленні систематичних відхилень від гігієнічних нормативів складових 

довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення міста, використовуючи в 

тому числі статистичні дані.  

Здійснення моніторингу впливів, у тому числі на здоров’я населення за визначеними 

показниками, з веденням періодичної звітності, дозволить громаді: 

-  своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на 

 комфортність проживання; 

-  забезпечувати інформування населення про стан довкілля;  

-  визначати необхідні заходи по їх усуненню.  

 

РОЗДІЛ 10. ІМОВІРНІ ТРАНСКОРДОННІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ, ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 

Враховуючи географічне розташування населеного пункту в центральній частині 

країни ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються. 

Відповідно в межах проектування транскордонні системи та пункти спостережень за станом 

довкілля відсутні (згідно даних Екологічного паспорту області та Регіональної доповіді про 

стан НПС-2018 ). 
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РОЗДІЛ 11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ  

НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ 
 

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з 

іншими документами державного планування 
 

“Внесення змін до Генерального плану міста Конотоп” виконано Державним 

підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя (ДП «ДІПРОМІСТО») на замовлення відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради Сумської області та відповідно до 

завдання на проектування. 

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови його 

території. 

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту”. Генеральний план визначає основні принципи і 

напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування 

системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та 

транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, 

цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних 

процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації 

рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

Розділ «Стратегічна екологічна оцінка – охорона навколишнього середовища» до 

генерального плану м. Конотоп Сумської області» також виконана (ДП «ДІПРОМІСТО») на 

замовлення відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

В процесі розроблення Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) вивчені головні 

стратегічні документи, плани і програми, що діють на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, проведений аналіз їх головних цілей, які в тій чи іншій мірі визначають 

передумови для прийняття проектних рішень/пропозицій в документі державного 

планування. Їх положення та завдання приймаються до уваги в процесі розроблення 

містобудівної документації та її стратегічної екологічної оцінки. 

 

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення, в тому 

числі на територіях які ймовірно зазнають впливу, та прогнозні зміни цього 

стану, якщо документ державного планування не буде затверджено 
 

Характеристика поточного стану довкілля і здоров’я населення була визначена на 

основі натурних спостережень, наданих для проектування матеріалів санітарних служб, 

служб екобезпеки, обласних та районних управлінь галузевого підпорядкування (житлово-

комунального, водного, лісового господарств, земельних ресурсів і ін.), які викладені у 

відповідності з існуючими природоохоронними вимогами містобудівного характеру – ДБН 

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

генерального плану населеного пункту”, ДСП 173-96 “Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів” і ін.  

При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані 

статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують 

державну політику у сфері охорони здоров’я. Основними джерелами інформації були 

Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Сумській області та 
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Екологічні паспорти; офіційні статистичні дані щодо основних показників захворюваності та 

охорони здоров’я населення в області.  

В процесі роботи були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, 

що здійснюються суб’єктами в рамках програм державного моніторингу навколишнього 

середовища на локальному та регіональному рівні. Використані дані регіональних галузевих 

управлінь, комунальних служб та відділів, інформація окремих підприємств, наукові звіти та 

публікації.  

Стан навколишнього природного середовища території, що розглядається, 

характеризується як задовільний. При цьому помірні техногенні навантаження від 

функціонування господарського комплексу міста отримує атмосферне повітря, поверхневі 

води та ґрунтове середовище. Повітряний басейн зазнає шкідливого впливу на локальних 

ділянках, де основним джерелом забруднення є промислові об’єкти, пересувні джерела 

викидів забруднюючих речовин, автотранспортні засоби. Якість поверхневих вод та 

ґрунтового середовища обумовлюється в значній мірі неналежним рівнем каналізування та 

санітарної очистки території. Ризики фізичних факторів впливу: акустичне забруднення є 

допустимим; електромагнітне та радіаційне випромінювання - мінімальні.  

Прогнозується, що якщо генеральний план м. Конотоп не буде затверджено, 

очікується погіршення показників по якості атмосферного повітря, ймовірні ризики 

негативного впливу на ґрунтове середовище та поверхневі води, неефективне використання 

містобудівного ресурсу. Вплив екологічних ризиків на здоров'я населення буде зростати, що 

знизить рівень комфортного проживання в місті. 

Враховуючи відсутність даних про територіальні закономірності поширення різних 

класів хвороб населення міста та причинні зв’язки зі станом довкілля його території, 

очікувані зміни в стані здоров’я населення, в разі якщо документ державного планування не 

буде затверджено, є мало прогнозованими. Негативний вплив матиме невиконання заходів з 

охорони здоров’я та рівень медичного обслуговування населення. Якщо реалізація проекту 

генерального плану не буде здійснена, неповний рівень забезпечення території системами 

інженерної інфраструктури, зокрема централізованого водопостачання, водовідведення та 

санітарного благоустрою території, залишатиме потенційні ризики негативного впливу на 

здоров'я населення.  

 

Ключові екологічні проблеми міста, у тому числі, 

ризики впливу на здоров’я населення 
 

Важливими екологічними проблемами міста, в тому числі тими, що містять ризики 

впливу на здоров’я населення, є наступні: 

- Наявність значної кількість планувальних обмежень на території міста, що 

пов’язано із розміщенням в сельбищній території промислових та комунальних 

об’єктів, кладовищ, об’єктів транспорту та транспортної інфраструктури, внаслідок 

чого значна кількість житлової забудови потрапляє в межі санітарно-захисних зон 

(СЗЗ) від різних джерел. Тобто наявна санітарно-гігієнічна несумісність окремих 

ділянок житлової забудови з ділянками виробничо-комунального призначення. 

Останні потребують запровадження екологічно орієнтованих змін в технологічній 

системі функціонування або винесення шкідливих джерел за межі жилової 

забудови. 

- Наявність невпорядкованих вільних територій, зайнятих недіючими промисловими 

та комунальними об’єктами, а також території колишнього військового аеродрому. 

- Недостатній розвиток інженерної інфраструктури. Неповне охоплення житлової 

забудови централізованою системою питного водопостачання, незадовільна якість 

питної води в частині децентралізованих джерел водопостачання. Низький рівень 

каналізування території міста.  
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- Недостатній розвиток та неефективність системи поводження з твердими 

побутовими відходами. 

- Відсутність на території міста достатньої кількості зелених насаджень загального 

користування та впорядкованих місць відпочинку, в тому числі на водних 

акваторіях.Відсутність на території міста єдиної ситсеми зелених насаджень. 

- Проходження значних транзитних транспортних потоків, в тому числі залізниці 

державного значення, через центральну частину міста, що створює дискомфорт для 

населення та погіршує стан навколишнього середовища. 

- Невідповідність параметрів існуючих вулиць нормативним показникам, 

недосконалий транспортний зв'язок між різними районами міста. 

- Наявність ділянок що зазнають підтоплення та ділянок можливого сезонного 

затоплення повеневими водами, які погіршують санітарний стан територій та 

потребують їх інженерної підготовки і захисту.  

- Невпорядкованість частини існуючої житлової забудови наявність незавершених 

кварталів житлової забудови та неосвоєних земельних ділянок, що не 

використовуються і знаходяться в занедбаному стані. 

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на санітарно-гігієнічні 

умови території міста та стан здоров'я населення.  

 

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 – генерального плану м. Конотоп, та шляхи їх 

врахування 
 

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів державного, 

регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому 

числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. Були розглянуті 

документи, що містять екологічні цілі та завдання у сфері охорони здоров'я. Результати 

аналізу цілей та завдань екологічної політики, визначених у зазначених документах, 

показали значну ступінь відповідності цілям проекту Генерального плану м. Конотоп та їх 

врахування в проектних рішеннях містобудівної документації. Документ державного 

планування враховує більшість з них, а також пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх 

виконання.  

 

Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного 

планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі 

кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків 
 

Аналіз перспектив виявив потенціал для позитивного впливу проекту генерального 

плану на навколишнє середовище та здоров'я населення. Проте, виявлені і потенційні ризики 

негативних локальних впливів на навколишнє середовище, що можуть виникнути внаслідок 

реалізації окремих рішень, прийнятих в проекті генерального плану.  

Запропоновані проектом генерального плану планувальні рішення мають потенціал 

для позитивного впливу на якість повітря, поверхневих вод, ґрунтового середовища, 

ландшафтні комплекси міста. Визначений комплекс заходів з розвитку транспортної 

інфраструктури, збільшення площ озеленення та благоустрою території міста сприятиме 

зменшенню впливу шуму, забруднення повітря житлових зон викидами транспортних 

засобів, покращить рівень транспортного обслуговування та підвищення рівня більш 

комфортного проживання населення. 
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Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування 
З метою запобігання, мінімізації та пом'якшення потенційних негативних наслідків 

запропонована низка планувально-технічних заходів, а також виконання ряду 

адміністративно-управлінських рішень.  

Окрім того, визначений комплекс проектних рішень з планувальної організації 

території та інженерно-планувальних заходів, направлений на запобігання негативних 

наслідків реалізації рішень генплану. В тому числі, рішення генплану передбачають 

забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності існуючих виробничо-комунальних ділянок та 

перспективних промислових зон з житловою та прирівняною до неї забудовою. Зокрема: 

резервування ділянок для організації СЗЗ від промислових зон, що реконструюються; 

визначення господарських зон, що потребують скорочення СЗЗ з метою їх сумісності з 

оточуючою сельбищною зоною. Реалізація зазначених заходів сприятиме забезпеченню 

санітарно-гігієнічних норм території та умов життєдіяльності населення.  

В період реалізації проекту генерального плану передбачено виконання комплексу 

заходів, визначених в містобудівній документації: розвитку інженерної та транспортної 

інфраструктури міста; заходів із інженерної підготовки та захисту території; розвитку 

господарського комплексу; охорони навколишнього природного середовища, виконання 

яких є невід’ємною складовою створення сприятливого в екологічному відношенні 

середовища міста. 
 

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 

будь-які ускладнення 
 

У контексті стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації “Внесення 

змін до Генерального плану міста Конотоп” були прийняті наступні перспективи для 

вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище.  

1. “Варіант нульової альтернативи” (генеральний план не реалізується).  

2. “Варіант реалізації проекту “Внесення змін до Генерального план міста Конотоп”. 

На основі аналізу та порівняння наявних перспектив розвитку населеного пункту були 

прийняті проектні рішення Генерального плану, що в більшій мірі відповідають 

встановленим цілям екологічної політики на місцевому та регіональному рівні та сприяють 

досягненню сприятливого в санітарно-гігієнічному відношенні середовища, підвищують 

комфортність проживання населення.  

Основним ускладненням в роботі була недостатність вихідної інформації. 

 

Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків реалізації 

генерального плану (виконання документа державного планування) для 

довкілля, у тому числі, для здоров’я населення 
 

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом, 

проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення динамічного міського 

середовища системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального 

обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля 

та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень 

містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та 

контролю, визначені показники та суб’єкти для здійснення контролю/моніторингу впливів 

під час реалізації документу державного планування. 
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Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на 

довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням 

щорічної звітності дозволить: - своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть 

негативно впливати на комфортність проживання населення; - обґрунтувати необхідні 

заходи по їх усуненню; - проводити інформування громади міста про стан реалізації 

містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення. 

 

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, 

у тому числі, для здоров’я населення. 
 

Враховуючи географічне положення населеного пункту, ймовірні транскордонні 

наслідки для довкілля та здоров’я населення не очікуються. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 (до розділу 1). Цілі національної політики та їх відображення в проекті Генерального плану 

 
Завдання та оперативні цілі національних та 

регіональних програм соціально-екологічного 

спрямування 

 

Цілі визначені проектом генерального плану 

 

Рівень відповідності 

 

Стратегія регіонального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року та План її 

реалізації на 2018-2020 роки  

(рішення облради від 15.09.2017 року)за 

напрямками: 

- створення нових високотехнологічних 

виробництв та інноваційних форм організації 

підприємств; 

- стимулювання розвитку малого та 

середнього підприємництва; 

- розвиток внутрішнього та в’їзного туризму; 

- підвищення енергоефективності в усіх 

секторах; 

- розвиток територій.  

 

 

Проектом передбачено створення інноваційної 

привабливості міста за рахунок: 

- розвитку сучасної транспортної мережі міста  

-  індустріальні парки 

- створення нових робочих місць, територіальне 

забезпечення їх розвитку 

- розвиток туристичних та рекреаційних зон, 

сучасне екологічне облаштування їх, оздоровлення 

рекреаційних ресурсів (вод, зелених насаджень тощо); 

- розвиток та підтримка альтернативної 

енергетики, стимулювання енергозбереження; 

- підвищення якості надання житлово-

комунальних послуг;  

- розвиток якісної медицини, сучасної освіти, 

культури, дозвіллєвого обслуговування населення 

тощо. 

 

Резервування територій 

відповідного 

функціонального 

призначення  

 

Програма охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2019-2021 роки 

 (рішення облради 22.02.2019р.): 

- поліпшення стану навколишнього 

природного середовища; 

 

Проектом передбачено комплекс планувальних та 

інженерно-технічних заходів для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків для 

всіх складових довкілля, забезпечення сприятливих 

умов проживання та здоров'я населення, можливих в 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на місцевому 

та регіональному рівні в 
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- збереження і відтворення природних 

екосистем; 

- реалізація ефективної природоохоронної 

політики держави на обласному рівні. 

 
 

результаті реалізації рішень генплану (розділ 7), 

зокрема з: 

- охорони повітряного басейну; 

- охорони водного басейну; 

- охорони ґрунтів та благоустрою території; 

-  ландшафтно-планувального благоустрою та 

охоронного режиму території; 

-  захисту від факторів фізичного впливу; 

- екологічної модернізації інженерної 

інфраструктури: 

- забезпечення системи контролю екологічної 

ситуації. 

Реалізація комплексу передбачених заходів 

сприятиме формуванню раціональної функціонально-

планувальної структури міста, спрямованої на 

раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення комфортних умов проживання, 

покращення екологічного стану та збереження 

навколишнього природнього середовища. 

частині резервування ділянок 

відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків, 

визначення відповідного 

комплексу заходів. 

 

Обласна програма “Питна вода України на 2006-

2020 роки (рішення обласної ради від 

29.09.2006р.): 

- упорядкування екологічного та санітарно-

технічного стану джерел водопостачання; 

- будівництво та реконструкція артезіанських 

свердловин; 

- впровадження технологій очистки питної 

води та стічних вод; 

- розвиток мереж централізованого 

водопостачання; 

- розвиток мереж централізованого 

водовідведення.  

 

Проектом передбачено: 

- впровадження комплексу заходів з удосконалення та 

розвитку системи водопостачання, організація 

заходів по забезпеченню населення якісною водою 

(згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10) та контролю щодо 

його дотримання шляхом:  

▪ створення системи надійного водопостачання в 

межах всієї житлової території міста (з охопленням 

районів нової забудови) з розширенням об’ємів 

питного водоспоживання до 25,60 м3/добу; 

запровадження сучасних технологій водопідготовки 

та модернізації водоочисних споруд тощо; 

▪ забезпечення населення якісною питною водою з 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на місцевому 

та регіональному рівні в 

частині резервування ділянок 

відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків, 
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 організацією контролю її якості та проведенням робіт 

з оновлення запасів питних вод на перспективу; 

▪ екологізації водогосподарського комплексу міста 

через запровадження сучасних методів економії води 

зі збільшенням об’ємів повторного використання 

води та забороною використання питних вод для 

технічних цілей; 

 ▪ розробка проектної документації, планувальна 

організація та дотримання водоохоронного режиму 

зон санітарної охорони артезіанських свердловин; 

 ▪ налагодження моніторингу витрат і якості води; 

- невідкладне запровадження комплексу заходів, 

 спрямованих на екологічне оздоровлення системи 

водних об’єктів міста з розробкою проектів 

землеустрою, планувальної організації і санітарного 

благоустрою з максимальним озелененням 

прибережної захисної смуги р. Єзуч та інших водних 

об’єктів міста;  

 

- подальший розвиток та вдосконалення системи 

водовідведення міста:  

▪ повне охоплення всієї забудови міста 

централізованою системою каналізації з 

реконструкцією КОС до необхідної потужності (23,60 

тис. м3/добу); 

▪ забезпечення нормального функціонування 

технологічних процесів біохімічного очищення i 

доочищення з впровадженням новітніх технологій 

очищення і знезаражування стічних вод; 

▪ забезпечення раціональної системи відведення 

поверхневого стоку з існуючої та проектної території 

міста шляхом повної його очистки. 

 

визначення відповідного 

комплексу заходів 
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Комплексна програма поводження з відходами у 

Сумській області на 2016-2020 роки (рішення 

обласної ради від 10.08.2016р.): 

- розвиток інфраструктури збирання та 

перевезення побутових відходів; 

- створення потужностей з обробки та переробки 

побутових відходів; 

- будівництво, реконструкція, упорядкування 

полігонів та звалищ твердих побутових 

відходів; 

- створення потужностей з утилізації відходів; 

- забезпечення екологічної безпеки місць 

видалення побутових відходів після 

завершення їх експлуатації. 

 

 

 

 

 

Для впровадження сучасної системи поводження з 

відходами в генплані передбачається розвиток та 

вдосконалення системи санітарного очищення 

міста з метою вилучення з довкілля або зменшення 

обсягів накопичення відходів, вирішення питання 

знешкодження всіх відходів міста: 

 

 

▪ охоплення всієї території централізованою 

системою санітарного очищення; забезпечення 

повного та своєчасного роздільного збору і 

знешкодження всіх видів відходів;  

▪ розширення мережі пунктів приймання вторинної 

сировини;  

▪ розроблення проекту та будівництво регіонального 

СПКЕ (з забезпеченням потужності СПК для м. 

Конотоп – 40 тис.т/рік) з впровадженням технології 

вироблення тепла і електроенергії;  

▪ подальше впровадження сучасних підходів та 

технологій в сфері поводження з побутовими 

відходами: налагодження належної санітарної 

очистки і благоустрою внутрішніх дворових 

територій, санітарно-планувальне облаштування 

контейнерних майданчиків для тимчасового 

зберігання ТПВ і харчових відходів (у відповідності з 

існуючими санітарними правилами та 

запровадженням системи роздільного збирання 

сміття, сортування та утилізації), майданчиків для 

короткочасних стоянок автомобілів тощо;  

▪ ліквідація стихійних звалищ та запобігання їх 

утворенню, рекультивація та санітарне оздоровлення 

вивільнених територій звалищ та полігонів;  

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на місцевому 

та регіональному рівні в 

частині резервування ділянок 

відповідного 

функціонального 

призначення для реалізації 

визначених завдань та 

врахування кількісних 

показників при здійсненні 

економічних розрахунків, 

визначення відповідного 

комплексу заходів. 
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▪ ліквідація рідких відходів на КОС промпобутової 

каналізації;  

▪ встановлення на полігоні термічної установки для 

утилізації трупів домашніх та безпритульних тварин; 

відкриття притулку для тварин тощо. 

 
 
Регіональна програма розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення 
басейну річки Дніпро на період до 2021 року 
(рішення обласної рада від 16.08.2013р.): 

- розв’язання проблем екологічного оздоровлення 

та відродження малих річок району та їх 

водозбірних басейнів;  

- задоволення потреби населення і галузей 

економіки області у водних ресурсах та 

оптимізації водоспоживання;  

- запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії 

вод; 

- екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 

та збереження і відтворення водних ресурсів; 
- реалізація державної політики щодо поліпшення 
екологічного стану малих річок і їх водозбірних 
басейнів, як однієї із головних складових 
забезпечення якісною водою населення і галузей 
економіки та розв’язання місцевих 
водогосподарських і екологічних проблем. 

 

Проблему запобігання шкідливому впливу 

басейнових вод в генплані передбачається розв’язати 

шляхом: 

- раціональної організації та очищення поверхневого 

стоку з існуючої та проектної території м. Конотоп 

шляхом запровадження ефективної мережі зливової 

каналізації, будівництва очисних споруд та випусків 

очищених стоків із застосуванням сучасних 

досконалих методів їх очищення; 

- упорядкування прибережних захисних смуг р. Єзуч, 

приток та водойм; організація водно-зелених зон 

річок; розширення зони прибережного озеленення як 

частини екологічної мережі регіонального значення;  

- розчистки річок та водойм, їх санітарно-гігієнічного 

оздоровлення;  

- удосконалення системи водовідведення міста, 

зокрема: реконструкції системи каналізації з 

розширенням об’ємів пропускної спроможності до 

розрахункових потреб 23.6 тис. м3/добу та 

поступовим охопленням централізованою 

каналізацією всієї забудови; налагодження системи 

моніторингу стоків; проведення заходів 

водоохоронного значення на об’єктах, що мають 

забруднені стоки; вирішення питання утилізації 

мулового осаду тощо; 

- гідротехнічного захисту території, зокрема: захисту 

 

Рішення містобудівної 

документації відповідають 

цілям та завданням 

встановленим на місцевому 

та регіональному рівні в 

частині резервування ділянок 
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від затоплення та підтоплення, берегоукріплення; 

розчистки русел водотоків та водойм з метою 

ліквідації штучних перепон для поверхневого стоку, 

їх санітарно-гігієнічного оздоровлення; ліквідації та 

оздоровлення заболочених заплавних ділянок р.Єзуч, 

спрямлення її русла та регулювання стоку, розчистку 

і поглиблення ложа водойм.  

Регіональна програма модернізації систем 

теплопостачання Сумської області на 2016-

2020 роки (затв. Рішенням Сумської обласної ради 

від 10.08.2016р.) спрямована на: 

- зменшення обсягів споживання природного газу; 

- запровадження використання місцевих видів 

палива (торфу, деревини, відходів рослинного 

походження тощо, нетрадиційних джерел та 

видівенергетичної сировини, відновлюваних 

джерел енергії (енергія сонячна, вітрова, 

гідроенергія, енергія біомаси, біогазів); 

- модернізацію існуючого теплогенеруючого 

обладнання; 

- впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій, приладів обліку теплової енергії, 

індивідуальних теплових пунктів; 

- зниження енергоємності виробництва теплової 

енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під 

час їх транспортування та постачання. 

 

 

В проекті генерального плану з метою покращення 

екологічного стану довкілля, економії паливно-

енергетичних ресурсів, подальшого підвищення 

коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у 

тому числі за рахунок відмови від будівництва 

зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних 

споруд і пристроїв, пропонується: 

- застосування теплових установок сучасного типу 

(теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та 

інші); 

- використання нетрадиційних та місцевих систем 

утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, 

використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря; 

- комплексне застосування ТНУ з когенераційними 

установками, геліосистемами; 

- впровадження сучасних заходів енергозбереження: 

застосування котлів з ККД не менше 92%; 

застосування попередньо ізольованих труб; 

регулювання подачі тепла/води та гарячого 

водопостачання, впровадження засобів обліку тощо; 

- впровадження нових технологій, які дозволяють 

заміну природного газу на інші види палива – відходи 

сировини, біогаз та інші 
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Додаток 2 (до розділу 1). Оцінка екологічних цілей та завдань в сфері охорони довкілля 

 та їх відношення до генерального плану 
 

Проблемні питання/ Цілі та завдання Актуальність для 

генплану 

Примітки 

Охорона атмосферного повітря 

Проведення моніторингу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря та інформування 

громадськості. 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

 Екологічна реструктуризація підприємств з 

орієнтацією виробничих процесів на європейські 

екологічні стандарти та суттєве зменшення обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря.  

+ Частково має відношення в частині визначення 

принципових напрямків вивільнених від 

забруднення територій для містобудівних 

потреб. 

Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів та 

покращення якості централізованого опалення за 

рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, 

матеріалів та обладнання;  

- продовження реалізації програм, направлених на 

енергозбереження та енергоефективність; 

- підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів, особливо у сфері альтернативної 

енергетики. 

+ Частково має відношення щодо визначення 

об’ємів тепла по видах споживання відповідно 

потреб на кінець реалізації розрахункового 

етапу, визначення кількості головних споруд 

теплопостачання та їх потужності. 

Визначення головних та альтернативних 

напрямків теплопостачання всіх видів 

споживачів. 

Зниження рівня забруднення повітря викидами 

відпрацьованих газів від автотранспорту.  
+ Частково має відношення в частині розвитку 

транспортної мережі та інфраструктури міста. 

Облік, контроль та видача довідок на викиди в 

атмосферне повітря суб’єктами господарювання; 

- проведення лабораторних досліджень 

атмосферного повітря, ґрунту і підземних вод місць 

видалення відходів, звалищ твердих побутових 

відходів; 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 
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- забезпечення розроблення та впровадження систем 

і приладів контролю та оснащення ними стаціонарних 

джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу, 

промисловими підприємствами, що мають дозволи на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Водні ресурси (в т.ч. водопостачання та водовідведення) 

Проведення моніторингу стану поверхневих водних 

ресурсів; забезпечення ведення державного обліку 

водокористування. 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

Виконання заходів протиповеневого захисту 

територій; проведення робіт із розчистки і 

регулювання русел річок, водотоків та водойм; 

- захист територій від затоплення і підтоплення. 

+ Має відношення в частині визначення комплексу 

відповідних заходів із захисту території та 

підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму річок і водойм. 

Поліпшення якості поверхневих вод внаслідок 

реконструкції, будівництва очисних споруд.  
+ Частково має відношення в частині визначення 

перспективних об’ємів стічних вод на проектний 

етап реалізації генплану та визначення основних 

заходів щодо удосконалення та розвитку системи 

каналізації. 

Заходи з підтримання санітарного стану річок. + Частково має відношення в частині визначення 

комплексу гідротехнічних заходів з відновлення 

і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму річок, водотоків і водойм та їх 

прибережних захисних смуг. 

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

шкідливої дії поверхневих вод, створення 

прибережних смуг річок і водойм, екологічного 

оздоровлення водного басейну.  

+ Частково має відношення в частині надання 

пропозиції з встановлення меж прибережних 

захисних смуг водойм, організації раціонального 

водовідведення та очистки стоків. 

Підвищення надійності роботи систем питного 

водопостачання; 

- створення альтернативних джерел водопостачання; 

- поліпшення якості питної води; 

- розвиток систем водопостачання та водовідведення. 

 

+ Частково має відношення в частині визначення 

комплексу заходів із розвитку інфраструктури 

систем централізованого водопостачання та 

водовідведення для забезпечення потреб на 

кінець розрахункового періоду. 



79 

 

Ґрунти та земельні ресурси 

Формування в генеральному плані житлових масивів 

під індивідуальну забудову для забезпечення 

земельними ділянками учасників АТО/ООС. 

 

+ Має відношення в частині визначення територій 

перспективного житлового будівництва (ділянки 

перспективного розміщення садибної заабудови).  

Заходи по рекультивації території на звалищі 

побутових відходів; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, колишніх 

карєрів. 

+ 

 

Частково має відношення в частині визначення 

перспективного функціонального використання 

ділянок. 

Зниження обсягів скидів забруднених стічних вод у 

природні водні об'єкти. 
+ Частково має відношення в частині 

запровадження принципових напрямків в 

екології водокористування. 

Науково-методичне забезпечення розвитку сучасних 

моделей ведення господарського комплексу міста на 

засадах впровадження перспективних енергоощадних 

та екологічно безпечних технологій (використання 

джерел альтернативної енергетики, органічного 

присадибного та зеленого господарства тощо). 

+ Частково має відношення в частині резервування 

територій для організації зони господарювання. 

Відходи 

Налагодження утилізації промислових відходів, 

зменшення їх несприятливого впливу на стан 

довкілля; 

- зниження рівня техногенного навантаження на 

навколишнє природне середовище шляхом 

налагодження дієвої системи збору, сортування, 

утилізації та захоронення твердих побутових відходів; 

- реконструкція звалища ТПВ та налагодження 

повного циклу переробки ТПВ; 

- приведення в належний санітарний стан території 

міста. 

 

 

+ 

 

Частково має відношення в частині визначення 

принципових напрямків поводження з 

відходами, визначення ділянки розміщення 

головних об’єктів з сортування та комплексної 

переробки ТПВ. 
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Збереження біорізноманіття 

Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу; збереження і розширення зелених 

насаджень та поліпшення їх якісного складу;  

- розвиток ландшафтно-паркових рекреаційних зон; 

забезпечення їх належного санітарного стану; 

- недопущення втрат біологічного та ландшафтного 

різноманіття, формування мережі природно-

заповідного фонду як частини регіональної 

екомережі. 

+ Частково має відношення в частині врахування 

та визначення відповідного функціонального 

використання ділянок ландшафтно-паркової 

рослинності, а також раціонального 

використання ділянок, що входять до складу 

регіональної екомережі. 

Наукові дослідження з виявлення та обґрунтування 

доцільності заповідання цінних природоохоронних 

територій. 

- Дані завдання не можуть бути реалізовані в 

рамках проекту містобудівної документації. 

Здоров’я населення 

Створення належних умов для оздоровлення та 

повноцінного відпочинку дітей та дорослого 

населення;  

- розширення масштабів рекреаційних послуг та 

інфраструктури. 

+ Частково має відношення в частині резервування 

ділянок відповідного функціонального 

призначення для реалізації визначених завдань. 

Соціально-економічні аспекти 

Подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості 

населення та стабілізація ситуації на ринку праці; 

- забезпечення соціального захисту та підтримки 

малозабезпечених і соціально незахищених верств 

населення та підвищення добробуту громадян 

пенсійного віку; 

- забезпечення належних умов життєдіяльності 

учасників АТО, ООС, членів їх сімей та сімей 

загиблих учасників АТО, ООС, постраждалих 

учасників Революції Гідності та внутрішньо 

переміщених осіб з числа учасників бойових дій; 

забезпечення соціальної підтримки внутрішньо 

+ Частково має відношення в частині резервування 

ділянок виробничо-комунального, рекреаційного 

призначення, що передбачає розміщення 

підприємств і об’єктів та створення додаткових 

робочих місць; врахування пропозицій стосовно 

формування територій перспективного 

розміщення садибної забудови/земельних 

ділянок для учасників АТО, ООС; а також в 

частині визначення та розміщення необхідної 

кількості установ та організацій громадського 

обслуговування. 
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переміщених осіб; 

- забезпечення рівного доступу громадян до 

дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення 

надання якісних освітніх послуг; 

- підвищення рівня життя, доходів та соціального 

захисту населення; 

- підвищення якості, конкурентоспроможності і 

доступності освіти, фізичної культури та спорту; 

- забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді. 

Запровадження заходів щодо створення належних 

умов для нарощування підприємствами області 

обсягів виробництва промислової продукції, 

підвищення її конкурентоспроможності і реалізації на 

ринках України та за її межами; 

- сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

+ Частково має відношення в частині визначення 

ділянок відповідного функціонального 

призначення для розміщення об’єктів, що 

забезпечують реалізацію визначених завдань 

(ділянки розміщення виробництв, складів, баз), в 

тому числі для розміщення інноваційних 

об’єктів. 

Туризм 

Забезпечення розвитку культурно-пізнавального 

туризму та об’єктів екскурсійно-туристичної 

діяльності; 

- удосконалення інформаційної інфраструктури 

рекреаційних та туристичних послуг; 

- об’єднання зусиль органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, представників туристичного 

бізнесу, інших галузей економіки та інститутів 

громадянського суспільства для популяризації і 

формування іміджу території для розвитку культурно-

пізнавального туризму. 

+ Частково має відношення в частині визначення 

ділянок відповідного функціонального 

призначення для розміщення об’єктів, що 

забезпечують реалізацію визначених завдань – 

туристичних та рекреаційних об’єктів. 
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