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ВСТУП  

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 

забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 

здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 

державного планування. 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту державного планування 

виконується згідно з вимогами Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". 

Даний закон був розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію 

Директиви 2001/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про 

оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

Закон був розроблений з метою врегулювання відносин у сфері оцінки наслідків 

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

планування. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) застосовується як 

системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проєкту державного 

планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення 

негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість 

безпосередньо в процесі розробки документів державного планування у взаємодії із всіма 

зацікавленими сторонами та командою розробників визначити альтернативні сценарії які 

забезпечать економічну ефективність та соціальну стабільність, не створюючи 

негативного впливу на довкілля. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий 

інструмент інтеграції екологічної політики в галузеві та регіональні політики, який 

базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам 

діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження 

стратегічної ініціативи.  

Важливою складовою є всебічний аналіз можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля та використання результатів цього аналізу для запобігання або пом‘якшення 

екологічних наслідків в процесі стратегічного планування в координації із громадськістю, 

місцевими мешканцями. Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та 

стану здоров'я населення при підготовці планів і програм для забезпечення сталого 

розвитку. В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов‘язані з 

розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної 

оцінки. 
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1. МЕТОДОЛОГІЯ СЕО  

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні  

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 

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

навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований 

Верховною Радою України (No 562- III від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про 

оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.  

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 

17.12.2012 р. No 659) затверджено  Базовий план адаптації екологічного законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, 

відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у 

відповідність до вимог  Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та 

програм на навколишнє середовище».  

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію 

законопроєкту  Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний No 6106). Метою 

законопроєкту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроєкт, 

розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих 

планів та програм для довкілля.  

Закон України  Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною 

Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом 

України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року.  

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 

 Про затвердження методичних рекомендацій з стратегічної екологічної оцінки». 

Постанова КМУ від 23 січня 2019 р. № 45, що вносяться до постанов Кабінету 

Міністрів України, які зумовлюють застосування стратегічної екологічної оцінки для 

документів державного планування, зокрема детальних планів території та можливості 

фінансування процедури СЕО з фондів місцевих бюджетів. 

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який 

діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, 

державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з 

урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.  
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1.2. Методологія проведення СЕО 

Методологія ґрунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної екологічної 

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

проводилася для Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року та 

Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року за сприяння проєктів 

міжнародної технічної допомоги  Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого 

планування розвитку областей і міст України» (Проєкт РЕОП) і  Місцевий економічний 

розвиток міст України» (Проєкт МЕРМ), що впроваджувалися відповідною 

Конференційною радою Канади та Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки Уряду Канади. 

Методологія проведення СЕО складається з шести етапів: 

Етап 1. Підготовчий 

1.1. Ухвалення рішення про проведення СЕО. На даний момент в Україні не 

визначена законодавча процедура проведення СЕО. Тому рішення щодо проведення СЕО 

може бути прийнято міським головою чи міською радою. 

1.2. Створення Робочої групи з СЕО та забезпечення її постійної взаємодії з усіма 

розробниками Стратегії. Робоча група формується з представників органів влади та 

місцевого самоврядування, експертів з охорони довкілля, науковців, представників 

громадськості та іншихзацікавлених сторін. Робочій групі має бути забезпечений вільний 

доступ до інформації таможливість надавати коментарі й рекомендації розробникам 

стратегії. 

1.3. Визначення кола органів влади, які братимуть участь у консультаціях. СЕО 

передбачає необхідність проведення консультацій з природоохоронними органами та 

органами охорони здоров‘я, яким має бути надана можливість прокоментувати проєкт 

стратегії та екологічний звіт. 

1.4. Визначення кола зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення 

громадськості до консультацій і участі. Успішна й ефективна участь громадськості є 

важливою для успішного проведення СЕО. Відповідно до Протоколу про СЕО 

громадськості мають бути надані можливості для участі в СЕО. Проєкт стратегії та 

екологічний звіт мають бути своєчасно доведені до відома громадськості. Громадськості 

повинна бути надана можливість висловити свою думку щодо проєкту стратегії, а також 

щодо екологічного звіту. До громадськості в процесі СЕО слід звертатися якомога раніше, 

а в ідеалі – на момент формування Робочої групи з СЕО. Участь громадськості на цьому 

ранньому етапі буде свідчити про суспільний інтерес до СЕО, підвищить прозорість 
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процесу СЕО, забезпечить можливість виявлення потенційного конфлікту цінностей 

різних соціальних груп, а також гарантуватиме, що важливі для громадськості питання 

будуть розглянуті під час визначення сфери охоплення СЕО. 

В процесі визначення кола зацікавлених сторін слід звернути увагу на соціальні 

групи, які потенційно можуть постраждати від погіршення стану довкілля, і на тих, для 

кого збереження довкілля є одним з основних видів діяльності (науковці, представники 

громадськихекологічних організацій, освітяни). 

1.5. Інформування громадськості. Вимоги щодо інформування громадськості 

сформульовані в ст. 5  Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняттярішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» 

(Орхуська конвенція). 

Інформування громадськості є важливою складовою на усіх етапах СЕО. На 

підготовчомуетапі необхідно проінформувати про початок процесу та формування 

Робочої групи з СЕО. 

Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО 

2.1. Визначення ключових екологічних проблем. Огляд екологічних проблем 

необхідний для того, щоб допомогти зосередити СЕО на тих складових довкілля, які є 

важливими для міста. 

Наступні питання можуть допомогти у визначенні пріоритетності екологічних 

проблем: 1) Які проблеми є найдавнішими та найбільш значущими в місті? 2) Які зміни 

відбуваються в довкіллі? 3) Якою є історія та витоки цих проблем? Група з СЕО має 

визначити головні екологічні проблеми міста на основі наявних аналітичних матеріалів. 

Рейтинг цих проблем може бути визначений шляхом експертного опитування членів 

Робочої групи з СЕО, а також більш широкого соціологічного опитування. 

2.2. Визначення просторових і часових меж оцінки. Просторовий масштаб оцінки 

має охоплювати природні, соціально-економічні й культурні ресурси та взаємозв‘язки між 

ними, атакож практику землекористування, на яку може потенційно вплинути будь-який з 

розроблених альтернативних сценаріїв. 

2.3. Проведення консультацій з природоохоронними органами та органами охорони 

здоров‘ящодо того, яка інформація має бути включена до екологічного звіту. 

Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території міста 

3.1. Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи 

значення ключових екологічних показників. Необхідно визначити складові довкілля (як 

екологічні, так і соціально-культурні), на яких буде зосереджено увагу СЕО. Важливо 

визначити ключові показники, які характеризують стан складових довкілля (наприклад, 
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показники якості води, стану здоров‘я населення тощо). Ці показники дадуть можливість 

особам, котрі приймають рішення, оцінити зміни у довкіллі, зосередивши увагу на тих 

параметрах, які реагуватимуть на зміни й створюватимуть зворотний зв‘язок, а також на 

тих параметрах, моніторинг яких буде ефективним. Зібрана інформація дасть можливість 

оцінити поточний стан довкілля. 

3.2. Проведення SWOT-аналізу з точки зору екологічної ситуації. SWOT-аналіз дає 

можливість виявити сильні й слабкі сторони екологічної ситуації в місті, а також 

можливості й загрози, які впливатимуть на екологічну ситуацію. Виявлення загроз 

сприятиме оцінці їхнього впливуна довкілля, а визначення можливостей сприятиме 

пошуку шляхів зменшення впливу планованої діяльності на довкілля. 

3.3. Проведення аналізу трендів стану довкілля. Якісна оцінка екологічних проблем 

розвитку міста в минулому (з наголосом на головні тенденції та очікувані проблеми) є 

основою для початку розроблення документації з СЕО. В багатьох випадках 50% і більше 

загального часу на проведення СЕО витрачається саме на визначення базового рівня стану 

довкілля. 

Разом з тим, такий аналіз дозволяє оцінити альтернативи пропонованій стратегії 

розвитку населеного пункту, обумовлені об‘єктивними тенденціями зміни стану довкілля. 

Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на 

довкілля та відповідність регіональним екологічним цілям) 

4.1. Оцінка ступеню врахування регіональних екологічних цілей в стратегічних і 

оперативних цілях Стратегії. Робоча група з СЕО оцінює ступінь врахування 

природоохоронних регіональних цілей в рамках пропонованої стратегії розвитку. Для 

цього використовуються екологічне законодавство, регіональні стратегічні документи та 

екологічні програми. 

4.2. Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей. Результати 

оцінки ступеню врахування регіональних екологічних цілей слід обговорити з 

громадськістю для того, щоб зібрати зауваження й пропозиції та врахувати їх в 

документації з СЕО. 

4.3. Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру. 

Чинники змін у місті можуть бути антропогенними або природними. До чинників змін 

відносять також регіональну політику та управлінські дії. Зміни екологічної ситуації в 

місті часто обумовлені синергетичною взаємодією економічних, адміністративних, 

демографічних ісоціально-культурних чинників, а також рівнем розвитку промисловості, 

сільського господарства, науки й технологій. Чинниками змін можуть бути розширення 

або скорочення певних галузей економіки (гірничодобувна промисловість, енергетика, 
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сільське господарство, переробна промисловість, лісове господарство тощо); зміна 

моделей міського та сільського розвитку; розширення або звуження взаємодії між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом і громадськими 

організаціями; зміни чисельності населення в місті; зміни у практиці землекористування 

тощо. Важливо також виокремити чинники локального рівня та чинники, пов‘язані з 

регіональними, національними й глобальними впливами. Чинники більш високого рівня 

часто пов‘язані з національною політикою та міжнародними угодами, спрямованими, 

наприклад, на збалансований розвиток, збереження біорізноманіття, протидію зміні 

клімату. 

4.4. Проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля та на стан здоров‘я й 

добробут населення. У випадку, коли у Стратегії передбачаються конкретні заходи й 

проєкти, щомають територіальну прив‘язку, група з СЕО оцінює вплив пропонованих 

заходів на складовідовкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні 

ресурси, флору й фауну), а  також на стан здоров‘я та добробут населення (небезпека для 

здоров‘я населення, соціальноекономічні наслідки, поводження з відходами, розвиток 

інфраструктури, транспорт, естетичні характеристики території, використання ландшафтів 

для рекреаційних цілей тощо). У випадку, коли неможливо чітко визначити територіальну 

прив‘язку конкретних заходів і проєктів, оцінка впливів стратегії ґрунтується на 

експертній оцінці членів Робочої групи з СЕО. 

Для оцінки впливу можуть бути використані контрольні переліки, а також матриці 

взаємодій, конфліктів і синергізмів. При цьому оцінюються прямі, непрямі, другорядні, 

сукупні, синергетичні, короткотермінові, тимчасові та довготривалі впливи. 

Етап 5. Розроблення документації з СЕО та передача на ухвалення 

5.1. Підготовка екологічного звіту та рекомендацій щодо запобігання, скорочення 

або пом‘якшення потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров‘я населення, 

які можуть бути результатом реалізації Стратегії. Усі етапи проведення СЕО мають 

знайти своє відображення в екологічному звіті. На основі проведеного аналізу Робоча 

група з СЕО готує рекомендації щодо запобігання, скорочення або пом‘якшення 

потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров‘я населення, які можуть бути 

результатом реалізації Стратегії. Під час розроблення стратегій розвитку міст не часто 

розглядаються альтернативні стратегії. Частіше використовується більш гнучкий підхід, 

що передбачає аналіз різноманітних сценаріїв в межах стратегії, який дозволяє розглядати 

різноманітні сценарії розвитку в усій їх багатоманітності. Тому на основі запропонованих 

рекомендацій можна розробити один або кілька альтернативних сценаріїв реалізації 

Стратегії. 
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5.2. Обговорення документації, збір і врахування пропозицій зацікавлених органів 

влади та громадськості. Обговорення документації з СЕО є суттєвою складовою СЕО, 

оскільки це дозволяє не лише ознайомити громадськість з результатами СЕО, а й зібрати 

пропозиції зацікавлених органів влади та громадськості до Стратегії. Органи влади 

можуть оцінити правильність організації процесу СЕО та оцінити якість документації з 

СЕО. 

5.3. Розроблення остаточного проєкту документації з СЕО та передача в орган 

мысцевого самоврядування для розгляду та ухвалення. Група з СЕО забезпечує 

врахування в екологічному звіті рекомендацій органів влади та громадськості 

(громадських організацій). Невраховані рекомендації також мають бути відображені в 

документації з СЕО з поясненням причин неврахування. Екологічний звіт, розроблений в 

процесі СЕО, передається органам влади для розгляду та ухвалення. Загалом, 

рекомендації СЕО мають бути максимально враховані в кінцевому варіанті Стратегії. 

Розробники Стратегії мають зазначити, які рекомендації були враховані, а які – ні й чому. 

5.4. Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації. Розроблена 

документація з СЕО має розміщуватися на веб-сайті міської/сільської ради поряд із 

затвердженою стратегією розвитку міста/села. 

Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля 

6.1. Створення системи моніторингу та оцінки впливу Стратегії на довкілля. 

Документація з СЕО має містити пропозиції щодо організації системи моніторингу впливу 

впровадження Стратегії на довкілля. Ця система має враховувати той факт, що 

планування розвитку – це поступовий процес, який залежить від розроблення та 

схвалення Стратегії, відбору проєктів і програм з її реалізації, моніторингу фактичного 

впливу та запуску нового циклу планування. СЕО має бути складовою частиною усіх цих 

етапів планування. У зв‘язку з цим, хід реалізації Стратегії необхідно контролювати з 

врахуванням: 1) показників, які характеризують виконання природоохоронних заходів під 

час реалізації Стратегії; 2) результатів оцінки впливу на навколишнє середовище окремих 

проєктів, які виконуватимуться в рамках Стратегії. Результати такого моніторингу 

необхідно буде враховувати під час оновлення Стратегії або підготовки нових 

стратегічних документів. 

6.2. Утворення робочого органу з моніторингу впливу Стратегії на довкілля. Для 

моніторингу впливу Стратегії на довкілля має бути створений робочий орган. Цей орган 

може функціонувати у складі робочої групи з моніторингу стратегії. До його складу 

можуть увійти члени робочої групи з СЕО, зокрема представники громадськості. Робочий 
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орган з моніторингу має забезпечити доступ громадськості та органів влади до результатів 

моніторингу. 
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2. АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

2.1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування. 

 

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка 

розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального 

призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації 

кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для 

комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.  

Генеральний план території розробляється з метою визначення територіального 

розвитку на проєктний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним 

використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної 

функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію 

сільського або міського поселення, найкращі умови проживання та праці. 

Генеральний план території розробляється на земельну ділянку м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно 

до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного 

кадастрів. 

Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської області виконаний ТОВ 

 Кайлас АЕРО» (м. Київ) відповідно до договору № 542/17/03 від 22.03.2017 року, 

укладеного з Новоукраїнською міською радою. Підставою для проектування є рішення 

міської ради №820 від 05.03.2013 р. Розроблення генерального плану обумовлене 

необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, позаяк розрахунковий період 

попереднього генерального плану ( Генеральный план гор. Новоукраинки» 

Укргорстройпроект, 1975 р.;  Проект размещения строительства на ХІІІ-ю пятилетку 

(1991-1995 г.г.) с предложениями по размещению строительства на ХI  пятилеткe (до 

2000 года) с уточнением отдельных положений генерального плана гор. Новоукраинки 

Кировоградской области»,  Укргорстройпроект», Харків, 1990 рік) давно вичерпався. При 

розробці генерального плану бралися до уваги рішення концепції створення та 

функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні. 

Генеральний план розроблений відповідно до діючих з 01.09.2018 р. Державних 

будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:2018  Планування і забудова територій» 

(відповідно до листа Мінрегіону від 18.09.2018 №7/15.1/9361-18), ДБН Б.1.1-15:2012, 

Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №193 від 14.08.2015  Про затвердження Переліку класів об`єктів 

містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів. 

Замовник генерального плану території населеного пункту м. Новоукраїнка  - 

Новоукраїнська міська рада Кіровоградської області. 

Для складання опорного плану були використані графічні та інші матеріали, надані 

Новоукраїнською міською радою, виконавчими органами Новоукраїнського району та 



 17 

Кіровоградської області. 

При виконанні проекту була використана цифрована картографічна основа у 

державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1: 2 000 виконана ТОВ 

 Кайлас АЕРО» (м. Київ), та яка була надана замовником згідно з листом від 14.09.2017 

року. Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 1.01.2036 рік та згідно п. 8 

ст. 17 Закон України  Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального 

плану населеного пункту не обмежується. 

З метою інформування населення щодо питання розробки генерального плану та 

вивчення громадської думки стосовно цього питання, 24.05.2018 року в місті 

Новоукраїнка були проведені громадські слухання. 

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов‘язковим 

документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території 

міста, а також при використанні землі в проектних межах міста.  

Основними цілями проекту генерального плану, включеними до загального опису 

плану, на основі положень чинних документів національної політики та вимог 

містобудування, є: 

1. Розробка та адаптація існуючого міського плану до нових демографічних, 

соціально-економічних умов та відповідних стратегій та програм; 

2. Розвиток сельбищної зони з умовах зростання чисельності населення із 

забезпеченням функціональності містобудівного розвитку; 

3. Зміна функціонального використання певних територій промислового 

призначення, з метою забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючою 

територією; забезпечення подальшого розвитку підприємств реального сектору 

економіки; 

4. Розвиток системи об‘єктів громадського обслуговування, в тому числі об‘єктів 

охорони здоров‘я; 

5. Удосконалення транспортної схеми міста шляхом часткової реконструкції 

існуючих вулиць та будівництва нових вулиць, які забезпечують на певних відрізках 

дублювання зв‘язків, зменшують інтенсивність транспортного руху; формування обхідної 

автодороги та транспортних розв‘язок для зменшення транзитного транспортного руху 

через місто; 

6. Розвиток рекреаційних установ та оздоровчих закладів. 

7. Формування ландшафтно-рекреаційних зон, в тому числі з використанням 

існуючих водойм та резервуванням територій для створення об‘єктів природно-

заповідного фонду; 
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8. Розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення 

потреб місцевих, промислових та рекреаційних зон на кінець розрахункового періоду. 

Оптимізація систем опалення, підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, 

економія паливно-енергетичних ресурсів шляхом застосування теплових установок 

сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насосні установки, з тому числі 

комплексного застосування з когенераційними установками, геліосистемами). Визначення 

стратегічних напрямків санітарної очистки території з урахуванням перспективних обсягів 

утворення. 

9. Будівництво мереж та споруд системи зливової каналізації. Виконання 

комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території. 

Проєктом дана оцінка існуючого стану міста та передбачені: основні принципи 

планування і забудови території, її функціональне використання, інженерне забезпечення, 

організація транспортного та пішохідного руху з розміщенням місць паркування 

транспортних засобів, а також комплексний благоустрій. 

В проекті Стратегії рекомендується врахувати обмеження планування ї забудови 

території населеного пункту відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова 

території", ДБН.Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", 

ДБН Б.1.-22:2017 "Склад та зміст плану зонування території" 
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2.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде 

затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 

результатами досліджень) 

Новоукраїнка - місто районного значення, центр Новоукраїнського району. 

Новоукраїнка розташований за 70 км на південний захід від міста Кропивницький, 

обласного центру. 

Населення 17,050 тис. чоловік, загальна площа населеного пункту 2129 га за 

обмірами та 2060 га за формою 6-зем, з них: під житловою, нежитловою забудовою та 

присадибними ділянками 845 га, під ріллям 745 га, пасовищ та сіножать 113 га. Територія 

міста розташоване в степовій зоні, у середній течії річок Чорний Ташлик, де в неї 

впадають ріки Мала Помошна та Грузська Балка (басейн Південного Буга). 

Новоукраїнка має вигідне географічне розташування, чому сприяє близькість до 

проходження коридору дороги М13. 

В місті працюють підприємства будівельної галузі, такі як асфальтобетонний завод, 

та деревообробної та харчової промисловості. Також господарський комплекс 

представлений транспортним підприємством, підприємством пов‘язаним із виготовленням 

комбікорму та розливом мінеральної води. Території колишнього цукрового заводу 

частково використовуються під розміщенням об‘єктів енергетики - сонячними 

електростанціями. Основним напрямком господарського комплексу слід вважати 

сільгоспвиробництво, адже спектр підприємств цієї галузі широко представлений як в 

самому місті так і на території, що знаходиться в безпосередній близькості до існуючої 

межі та плануються ввійти в проектну межу. Переважно це тваринницькі ферми та 

господарські двори колишніх колгоспів, що відіграють значну роль в економіці 

населеного пункту та є місцем прикладання праці для містян. Найзначніші з них: СТОВ 

 Росія», ТОВ  Ніва-Н», ТЗОВ  Зерновик», СВК  Прогрес», ФГ  Алфікор», ТОВ  Крон». 

В інфраструктурі міста значну роль відіграють численні заклади торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування населення. До послуг містян 

стадіон, парк, ігрові майданчики. 

Планувальна структура міста склалася навколо його історичної частини, що 

покриває територію вулиці Соборної та обмежується вулицями Б. Хмельницького, І. 

Богуна, рікою та вул. Вороного. Територія населеного пункту розповсюдилася на площу 6 

на 7 км між руслами трьох річок. 

Головними лінійними планувальними елементами, що ділить місто на 3 умовні 

частини: східну, західну та північну, є магістральний автомобільний напрямок, що 

проходить в межах міста по вулицям Соборною, Вороного, Павловською та Миру та 
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відвод залізничної дороги. Напрямок системі взаємно перпендикулярних вулиць, яку не 

можна вважати регулярною, задають русла річок. Ріка Чорний Ташлик розділяє місто з 

півдня на північ. Ріки Мала Помічна та Грузська Балка впадаючи в неї створюють на 

півдні міста три планувальних района: східний, центральний та західний. 

Тому пропонується розглядати територію міста умовно поділеною на наступні 

п‘ять планувальних утворень: 

–  1-північний район», розташований між відводом залізниці та північною межею 

міста; 

–  2-залізничний район», знаходиться між відводом залізниці та руслом Чорного 

Ташлика; 

–  3-східний район», виділений на сході міста між річками Чорний Ташлик та 

Грузька Балка; 

–  4-центральний район», де розміщується загальноміський громадський центр; 

–  5-західний район» на захід від русла ріки Помічна. 

Чітку квартальну структуру в центральному планувальному районі створюють такі 

вулиці, як Соборна, Покровська, І. Богуна та їм перпендикулярні вулиці Демченка, 

Декабристів та Героїв України. Саме на цих вулицях переважно сконцентрована система 

основних закладів побутового обслуговування та малоповерховий житловий фонд міста. 

Зона загальноміського центру, що прилягає до майдану перед районною радою, чітко 

сформована в районі вулиці Соборної і має весь набір установ, характерний для малого 

міста – районного центру. 

Північний планувальний район сформований територією між вулицею Є. Пугачова, 

Академіка Курчатова та коридором залізниці у напрямку схід-захід. Значну частину 

району займає територія відстійників та кагатного поля цукрового заводу, які не 

працюють, колишнього відгодівельного пункту верха, та щебеневого кар‘єру. За часів 

Радянського Союзу Новоукраїнський цукровий завод, який на даний час вже демонтовано, 

являв собою базове підприємство по переробці цукрового буряку 5 сільськогосподарських 

районів Кіровоградської області: Новоукраїнського, Бобринецького, Кіровоградського та 

Компанієвського. Причиною закриття підприємства стала його невідповідність тенденції, 

яка склалася у подальшому, коли заводи з переробки цукрової сировини розташовуються 

у межах сировинних зон оптимального радіусу перевезень. 

Території північного планувального району мають значний резерв для розвитку, та 

під‘їзні залізничні лінії. Обабіч залізниці знаходяться складські бази міського та 

районного значення. По вул. Промисловій, на захід від території колишнього цукрового 

заводу розташований його багатоквартирний житловий фонд, що представляє собою 
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групи 2-5 поверхових будинків із невпорядкованими внутрішньодворовими просторами. 

Також разом із кварталами багатоквартирного житла та його закладами освіти, стадіоном, 

ФАПом існує індивідуальна житлова забудова. 

Решта багатоквартирної забудови розміщено дисперсно в тілі міста переважно в 

центральному планувальному районі. Решта житлової забудови Новоукраїнки - садибна 

сільського типу з різновеликими присадибними ділянками. 

Фізико-географічна характеристика території.  

Новоукраїнський район розташований в південно-західній частині області. Площа 

району – 1,668 тис. км
2
, що складає 6,78% від площі області. Він межує: на заході – з 

Добровеличківським, на півночі – з Маловисківським, на сході – з Кіровоградським та 

Компаніївським районами, на півдні – з Братським районом Миколаївської області. До 

складу району входять: 74 населених пункти, 1 міська та 21 сільська ради.  

 

Рис. 1.  Викопіювання зі схеми Новоукраїнського району» 

 

Більша частина території району розташована у степовій зоні, крайня північна 

частина - у лісостепу, поверхня - рівнинна, розчленована долинами річок, балками та 

ярами, але на півдні знаходиться найвища точка області - 269 метрів над рівнем моря. 

Найбільші річки - Чорний Ташлик, Сухий Ташлик і Плетений Ташлик. Грунти головним 

чином чорноземні, основні корисні копалини - глина і граніт (кольорові гранити 

Капустянського родовища, що біля с. Кам'яний Міст, прикрашають архітектуру міст 
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багатьох країн світу). Найпоширеніші породи дерев - дуб, ясен і липа, кущів - шипшина, 

глід і терен. 

Район має чотири природно-заповідних об'єкти - Войнівський (с. Ново-

Олександрівка) та Явдокимівський (м. Новоукраїнка) заказники, пам'ятку природи 

Ташлицькі Скелі (м. Новоукраїнка) та заповідне урочище Горіхівську Балку (с. 

Воронівка); останнім часом, завдяки чудовому санаторію та природно-оздоровчому 

центру, все більше відомим стає Гусарське урочище (с. Піддубне), славне своєю цілющою 

мінеральною водою.

 

Рис. 2. Екомережа Кіровоградської області 

 

Клімат.  

Клімат регіону помірно-континентальний, недостатньо вологий, з добре 

виявленими порами року. Пересічні температури січня мають значення -5,0…6,0°С, липня 

- +20,0…21,5°С. Річна кількість опадів близько 500,0 мм. Атмосферні опади 

розподіляються нерівномірно. За теплий період (червень – жовтень) випадає в середньому 

338 мм, за холодний (листопад – березень) – 182,0 мм. Літні опади мають переважно 

зливовий характер. У літній час мають місце бездощові періоди тривалістю 30-40 днів. 

Сніговий покрив утворюється кожної зими і лежить в середньому 60-80 днів. Перший сніг 

випадає в кінці листопада, сходить – наприкінці лютого – на початку березня . В 35% зим 

стійкий сніговий покрив відсутній. 
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Кліматична характеристика за середньорічними даними багаторічних спостережень 

на МС  Помічна», окремі характеристики – за МС  Бобринець». 

Таблиця 1. 

Кліматична характеристика за середньорічними даними  

Показник Значення 

Температура повітря Т°С 

Середньорічна 7,7° 

Абсолютний мінімум -35,0,0° 

Абсолютний максимум 38° 

Опалювальний період 

Середньорічна Т°С опалювального періоду -0,9° 

його тривалість 181 доба 

зимова вентиляційна Т°С -21,0° 

Тривалість безморозного періоду 170 днів 

Глибина промерзання ґрунтів 
Середня (по МС  Бобринець») 62,0 см 

максимальна 110,0 см 

Опади 

Річний рівень 520,0 мм 

Добовий/спостережений максимум опадів (по 

МС  Бобринець») 

37,0 

мм/79,0 

мм 

Сніговий покрив 

Число днів зі сніговим покривом 68 днів 

Висота із найбільших за зиму 11,0 см 

максимальна 29 см 

Відсоток зим з відсутністю стійкого снігового 

покриву 

35% 

Відносна вологість повітря 75% 

Домінуючі напрямки вітру за рік 

та їх повторюваність 

Пн-Сх 15,0% 

Пн 14,3% 

Вітер 

швидкість 4,2 м/с 

Найбільші 

швидкості, 

можливі 1 раз 

за: 

1 рік 20,0 м/с 

5-10 років 23,0-24,0 

м/с 

15-20 років 25,0-26,0 

м/с 

Кількість днів з 

туманами 67 днів 

заметілями 11 днів 

грозами 25 днів 

градом 2 дні 

пиловими бурями 1 день 
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Клімату регіону властиві такі небезпечні явища погоди, як сильні зливи, град, 

ожеледь, пилові бурі тощо. Загалом же кліматичні особливості території є сприятливими 

для проживання та відпочинку населення. 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування території України, територія міста віднесена до 

ІІ-го (Південно-Східного) архітектурно-будівельного району з відповідними вимогами 

містобудівного характеру (відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Будівельна 

кліматологія»). 

Гідрогеологічні умови.  

Населений пункт знаходиться в межах гідрогеологічної області Українського 

щита. Ряд водоносних горизонтів та комплексів містяться у четвертинних, неогенових 

відкладах і в тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію. Варто зауважити, що 

Новоукраїнський район – один з найменш забезпечених ресурсами підземних вод. 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію та 

продуктів їх вивітрювання мають повсюдне поширення і приурочені до верхньої 

тріщинуватої зони кристалічних порід. Горизонт напірний. Глибина залягання рівнів вод 

становить 100,0-150,0 метрів. Водність горизонту непостійна і залежить від характеру 

поверхні та ступеня тріщинуватості порід. Мінералізація води змінюється від 0,4 до 1,0 

г/л. 

Водоносний горизонт у сучасних алювіальних відкладах заплав рік і днищ балок 

поширений у долині р. Чорний Ташлик. Водомісткі породи потужністю від 2,0 до 8,0 

метрів представлені різнозернистими пісками. Горизонт має гідравлічний зв'язок з рікою 

і рівні води відповідають рівням ріки. Води гідрокарбонатні та гідрокарбонатно-

сульфатні із мінералізацією до 1,0 г/л. 

Водоносний горизонт у київських і харківських відкладах представлений як 

єдиний водоносний комплекс за рахунок подібності літологічного складу і відсутності 

водотриву. Товщина горизонту становить 10,0-15,0 метрів, а водотривкими породами 

виступає пісок. Дебіти експлуатаційних свердловин змінюються від 10,5 до 20 м3/год. . 

За хімічним складом води відносяться до гідрокарбонатно-сульфатних. Мінералізація 

вод змінюється від 0,4 до 1,6 г/л. Вода жорстка. 

Водоносний горизонт у бучацьких пісках залягає у депресіях кристалічних порід. 

Потужність горизонту змінюється від 15,0 до 40,0 м. За хімічним складом води 

відносяться до гідрокарбонатно-сульфатних та натрієво-кальцієвих. Водоносний 

горизонт експлуатується для централізованого водопостачання. 
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Водоносні горизонти у полтавських і четвертинних еолово-делювіальних 

відкладах для організації централізованого водопостачання не мають практичного 

значення. 

Затверджені запаси прісних підземних вод за даними ДНВП  Геоінформ Україна» 

у межах Новоукраїнського району відсутні. Прогнозні запаси згідно матеріалів обласної 

програми  Питна вода кіровоградської області на 2005-2020 роки» становлять 0,548 

млн.м3/рік. Натомість, в районі наявні запаси мінеральних хлоридно-сульфатно-

гідрокарбонатних натрієво-магнієво-кальцієвих вод. 

Таблиця 2. 

Запаси підземних вод (мінеральні столові) у межах Новоукраїнського району 

Назва 

родовища 

Дата затвердження 

запасів, номер 

протоколу 

Одиниця 

виміру 

Балансові 

запаси 

затверджені 

ДКЗ, УТКЗ 

Дата видачі 

спеціального 

дозволу, його 

номер 

Вербівське 
12.12.2008 р., № 

1456 
тис.м

3
/добу 50,0 

21.01.2010 р., № 

5121 

 

Гідрологічні умови. 

Місцерозташування і геоморфологічні особливості території визначили її 

гідрологічні умови. Територія Новоукраїнки (відповідно гідрологічного районування) 

відноситься до Нижньобузько-Дніпровської області недостатньої водності, однак місто 

розташоване на берегах річки Чорного Ташлику та її приток - річок Грузької й Помічної. 

Річка Чорний Ташлик, ліва притока р. Синюхи (басейн Південного Бугу), протікає 

територією населеного пункту Новоукраїнка і сходу на захід. Загальна довжина 135,0 км. 

Площа басейну 2387,0 км². Долина переважно коритоподібна, ширина до 6 км, глибина 

до 100,0-120,0 м. Заплава завширшки до 200,0 метрів. Річище помірно звивисте, 

завширшки пересічно 20,0 м. Похил річки 0,81 м/км. 

У межах міста Чорний Ташлик приймає води своє лівої притоки - р. Грузька. 

Загальна довжина річки 28,0 км. Площа басейну 153,0 км². Похил річки 3,9 м/км. Долина 

завширшки до 2 км, завглибшки до 50 м. Річище утворює меандри, пересічна його 

ширина 2 м, стік за регульовано ставками. Притоки: невеликі потічки. 

Окрім того, у межах міста до Чорного Ташлику впадає ще одна його ліва притока - 

р. Помічна (Помошна). Загальна довжина річки 26,0 км, похил річки - 3,0 м/км. 

Формується з декількох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 157,0 км². 
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Усі річки живляться за рахунок снігових, дощових та підземних вод. Навесні, під 

час танення снігу, річки виходять з берегів – настає весняна повінь. Восени частими є 

дощові паводки. 

Варто зазначити, що в ландшафтно-планувальному відношенні заплави річок після 

проведення комплексу інженерно-гідротехнічних та організаційно-технічних заходів з 

благоустрою перспективні для організації зони короткочасного відпочинку. 

Тимчасові водні потоки представлені потічками, які утворені стоком атмосферних 

опадів зливового характеру та сніготанення. 

Геологічна будова. 

В геоструктурному відношенні територія розташована у межах Кіровоградського 

мегаблоку Українського кристалічного щита і характеризується припіднятим 

положенням кристалічних порід і малопотужною товщею осадових відкладів. 

Докембрійські породи представлені гранітами, гнейсами, пегматитами 

кіровоградсько-житомирського комплексу і залягають на глибинах до 80,0 метрів. 

Зверху кристалічний фундамент перекритий корою вивітрювання, яка у долинах річок 

відсутня. Потужність її у середньому становить 20,0-30,0 м і представлена вона дресвою 

та піщано-каолінізованими породами. 

Осадова товща представлена палеогеновими, неогеновими і четвертинними 

відкладами. 

Палеогенові відклади представлені бучацькими породами (пісками, у тому числі 

вугленосними глинами, каолінами, бурим вугіллям, пісковиками), відкладами київської 

свити (пісками, каолінами, трепелами і мергеля) та харківськими покладами (глинами, 

пісками із прошарками пісковику) загальною потужністю до 80,0 метрів. 

Неогенові відклади представлені полтавськими пісками потужністю до 16,0 м. На 

вододіліх сформовані нерозчленовані відклади неогену і четвертинної системи у вигляді 

червоно-бурих глин і пісків товщиною до 5,0 м. 

Відклади четвертинної системи представлені еолово-делювіальними, елювіально-

делювіальними покладами. Їх товщина становить від 0,0 до 20,0 м. Еолово-делювіальні 

відклади суцільно покривають плато і борти долин і зустрічаються у вигляді червого-

бурих суглинків. 

Сучасні відклади здебільшого представлені алювіальними відкладами у вигляді 

дрібно- і різнозернистих пісків, супісків, суглинків. 

Ґрунтовий покрив. 

Ґрунтовий покрив характеризується відносною однорідністю, що обумовлено 

обмеженими розмірами проектованої території. 
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Ґрунтовий покрив у місті представлений чорноземами звичайними глибокими 

середньогумусними, поширеними на вододілах і схилах. На схилах річок і балок 

сформувались ґрунти від слабо- до середньозмитих. Вміст гумусу у повнопрофільних 

ґрунтах становить від 5,5 до 6,5% при потужності гумусового горизонту 0,7-0,8 м, а на 

схилах до 0,3 м. 

У заплавах річок поширені ґрунтові різновиди від лучних до лучно-болотних, 

сформовані на алювіальних відкладах. 

Інженерно-будівельна оцінка території. 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України м. Новоукраїнка 

відноситься до території середньої складності будівельних умов освоєння. 

Ґрунти території міста відносяться таких, що мають найбільшу вірогідність прояву 

просадності І-го типу. 

Територія м. Новоукраїнка не належить до сейсмічно активних зон, про що 

свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН 

В.1.1-12:2012  Будівництво в сейсмічних районах України»), де відображені величини 

сейсмічності, які необхідно враховувати: 

- відповідно карти  А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 

класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків 

(відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м - 5-бальна зона; 

- карти  В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків 

(відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 м до 100 

м, а так само об‘єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються 

як об‘єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ  Про об‘єкти підвищеної небезпеки», 

територія району відноситься 6-бальної зони; 

- відповідно карти  С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 

класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 7-

бальну сейсмічність території. 

За умов складності інженерно-будівельного освоєння виділяються: 

- території сприятливі для забудови займають значну частину і представлені 

підвищеними вододільними частинами міста. Це добре дреновані території з ухилами 

поверхні до 5 % і рівнем залягання ґрунтових вод нижче 3-х метрів. Однак, варто 

зауважити, що оскільки територія міста розташована у межах рівнини, де у якості 

природної основи фундаментів будівель та споруд тут часто слугують лесовидні ґрунти, 

негативним фактором щодо освоєння даних територій є нерівномірна просадність 

лесових ґрунтів слабо вивчена в регіональному масштабі. 
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- території малосприятливі для забудови представлені, в основному, ділянками з 

ухилами поверхні 8-15%. Також до даної категорії віднесені орієнтовно визначені 

території з природним підвищеним рівнем залягання ґрунтових вод до 3,0 м від поверхні 

(переважно це ділянки з незначними ухилами та наявністю безстічних понижень). Під 

час інженерно-будівельного освоєння ці території потребують проведення додаткових 

вишукувань щодо необхідності інженерної підготовки і проведення гідротехнічних 

заходів (гідроізоляція фундаментів, раціональне вертикальне планування). 

- території несприятливі для забудови, що потребують складної інженерної 

підготовки, займають дуже незначні площі і приурочені до крутосхилів (ухили поверхні 

більше 15%) та прибережних територій водних об‘єктів, що частково заболочені і 

затоплюються паводковими водами підчас сезонного підняття рівня води. 

Варто зауважити, що у межах м. Новоукраїнка та у безпосередній близькості до 

населеного пункту на суміжних територіях знаходяться родовища будівельних корисних 

копалин, а саме: 

каміння будівельного 

- Новоукраїнське родовище граніту, розташоване за 2 км на північний захід від м. 

Новоукраїнка. Площа родовища - 34,2 га. Балансові запаси станом на 01.01.2018 р. 

становлять за категоріями А - 3276,6 тис. м3, В - 9186,6 тис. м3, С1 – 18735,0 тис. м3, 

А+В+С1 – 31198,1 тис. м3 та затверджені Протоколом ДКЗ СРСР № 10913 від 12.09.1990 

р. Дія спецдозволу на промислову розробку родовища закінчилась у 2014 р. 

- Бантишівське родовище граніту, розташоване за 3,5 км на північний схід від з. ст. 

Новоукраїнка. Площа родовища – 2,5 га. Балансові запаси станом на 01.01.2018 р. 

становлять за категоріями А – 885,9 тис. м3, В - 2804,0 тис. м3, С1 – 1404,0 тис. м3, 

А+В+С1 – 5093,9 тис. м3 та затверджені Протоколом ДКЗ України № 3627 від 11.08.2016 

р. Спецдозвіл на промислову розробку родовища дійсний до 07.09.2031 р. 

сировина цегельно-черепична 

- Новоукраїнське родовище суглинку та глини, за 3,5 км на південний захід від з. 

ст. Новоукраїнка. Балансові запаси станом на 01.01.2018 р. становлять за категоріями С1 

– 1336,0 тис. м3 та затверджені Протоколом ТКЗ МІНГЕО УРСР № 1818 у 1959 р. та № 

3320 у 1971 р. Родовище не розробляється. 

- Новоукраїнське-1 родовище суглинку, розташоване на північно-східній околиці м. 

Новоукраїнка. Площа родовища - 9,0 га. Балансові запаси станом на 01.01.2018 р. 

становлять за категоріями А – 50,54 тис. м3, В – 90,27 тис. м3, С1 – 234,6 тис. м3, 

А+В+С1 – 375,41 тис. м3 та затверджені Протоколом ТКЗ України № 5229 від 20.02.1992 

р. Спецдозвіл на промислову розробку родовища дійсний до 30.11.2027 р. 
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Біорізноманіття та екомережа.  

Більшість території області лежить у зоні лісостепу, південніше від Кіровограда – 

зона північного степу. 

Природна рослинність займає 15-16% площі території області та представлена 

лісовим, степовим, лучним, болотним і водним типами рослинності. Лісова рослинність 

представлена змішаними лісами, найпоширеніші породи: дуб, клен польовий, клен 

гостролистий, акація, тополя, каштан, ясен, липа, береза, чорна горобина, вільха, 

обліпиха, верба, дика вишня, у підліску бересток, терен, калина, глід, ожина. Серед 

хвойних порід переважають сосна та ялин. 

Новоукраїнський район належить до лісодефіцитних: ліси та інші лісовкриті площі 

становлять 5 964 га (3,6 %). При цьому полезахисні лісосмуги займають 2 353 га. 

Багаторічні насадження займають 1813 га, з них садів - 1 473 га, сіножа-ті займають 814 

га, пасовища - 11 883 га (переважно балки). 

В області наявні лучні степи, виявлено значні ділянки справжніх степів та 

трапляються чагарникові степи. Степова рослинність представлена багаторічними 

травами, злаками: тонконіг лучний та вузьколистий, пирій повзучий, типчак, тимофіївка, 

ковила, волошка, молочай, ромашка, стоколос тощо. Лучна і болотна рослинність 

поширена в заплавах річок. Серед квітуючих степових рослин можна виділити горицвіт, 

барвінок, сон-траву, дикорослі іриси. У вологих тріщинах скель зростають дрібні папороті 

– аспленій північний, аспленій волосовидний, пухирник ламкий. Зростають також 

декілька видів шипшини. 

Рідкісні й зникаючі рослини: астраган шерстистоквітковий, ковила волосиста, ірис 

злаколистий, ірис понтичний, лілія лісова, підсніжник звичайний, сон великий, барвінок 

малий, валеріана лікарська, звіробій звичайний, конвалія звичайна, льон жовтий та ін. 

Природна рослинність Новоукраїнщини (лучна, лучно-степова, петрофільна, 

лісова) збере-глася по долинах рачок на схилах балок, по узліссях. Площа лісів і 

чагарнико-вих насаджень 1,5 тис.  га. Основна лісоутворююча порода - дуб (до 84 % від 

за-гальної площі лісів), є також ясен, липа. Серед чагарників поширені щипшина, глід, 

терен, акація, жовта, ліщина. 

Незважаючи на значне господарське освоєння території, тваринний світ області 

залишається відносно багатим. 

Фауна області представлена досить великою кількістю видів ссавців (65 видів): 

косуля, лось, дикий кабан, заєць-русак, лисиця, вовк, горностай, куниця, ондатра, видра, 

єнотоподібний собака, їжак, бобер річковий, кріт, кажани, тощо. Багато гризунів. 

Найбільший представник ссавців в області є лось, найменші – бурозубка і білозубка.  
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На території Новоукраїнського району зустрічаються дикий кабан, козуля, заєць-

русак, лисиця, акліматизовані фазан, єнотовидний собака, у байраках – борсук, а також 

перелітні птахи та інші тварини, характерні для даної фізико-географічної провінції. 

В області значне розмаїття птахів. У видовому відношенні найбільшою групою 

птахів є горобині, до якої відносяться горобці, шпаки, синиці, ластівки, щиглики, снігурі, 

а також ґави, сороки. Найбільший за розміром представник цієї групи – крук, а 

найменший – волове очко, корольок жовтоголовий. Поширені хижі птахи, більшість з них 

належить до категорії рідкісних тварин. Це яструб великий, канюк звичайний та сокіл-

дербник. Зустрічаються типові навколоводні птахи, вони з‘являються під час сезонних 

міграцій. Це – звичайна чайка (чибіс), травник, веретенник великий і зуйок малий. Досить 

різноманітною групою птахів є також качині, які належать до мешканців водно-болотного 

комплексу. Найбільш численні представники групи – крижень, чирок-тріскунок, 

широконіска. Багато чапель. Це – чапля сіра та руда, квак, бугай і бугайчик. 

За кількістю видів виділяється також група пастушкових птахів – лиска, курочка 

водяна, погонич і пастушок. Місцями трапляється деркач, він занесений до Червоної 

книги України. Досить різноманітною групою є сови: сова сіра, вухата та болотяна, сич 

хатній, пугач, сипуха ( два останні занесені до Червоної книги України). 

Серед земноводних найбільш численні жаби озерна та ставкова, а також кумка 

червоночеревна. На заліснених територіях переважає жаба трав‘яна, трапляються жаба 

гостроморда і квакша звичайна, рідкісна – ропуха сіра, місцями звичайні часничниця і 

ропуха зелена. Серед плазунів є ящірка прудка, місцями – ящірка зелена. До групи 

нечисленних видів відносяться вуж звичайний, ящірка живородяча, черепаха болотяна. 

Зустрічаються види рідкісні та дуже рідкісні: до перших відносяться вуж водяний, 

мідянка, полоз жовточеревний та гадюка степова , а до других – полоз лісовий. 

Рідкісні тварини та птахи: борсук, свиня дика, заєць сірий, їжак звичайний, козуля 

європейська, зяблик, славка чорноголова, дрізд чорний, соловейко східний, синиця 

велика, жулан, малинівка, вівсянка звичайна, сіра чапля та інші. 

Таблиця 3. 

Перелік видів фауни, що охороняються в регіоні 

станом на 01.01.2018 року 

Назва виду (українська і латинська) Червон

а 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 

C 

I 

T 

E 

S 

C 

M 

S 

 

AE 

WA 

EUR 

OBA 

TS 

Європейсь 

кий 

червоний 

список 

М 

С 

О 

П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Багатозв'яз гірський український (Polydesmus montanus) *        
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Борсук (Meles meles)  *       

Бистрянка російська (Alburnoides rossicus) *        

Вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopte) * *    * *  

Вечірниця мала (Nyctalus leiseri) * *    *   

Вечірниця руда (Nyctalus noctula) *        

Видра річкова (Lutra lutra) * *     *  

Вовчок садовий (Eliomys quercinus)  *       

Вухань звичайний (Plecotus auritus) *        

Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова 

(Vipera nikolskii) 
*        

Горностай (Mustela erminea) * *       

Голуб-синяк (Columba oenas) *        

Кутора мала (Neomys anomalus Cabrera)  *       

Кажан пізній (Eptesicus serotinus) *        

Кіт лісовий (Felis sylvestris) *        

Клімена (Esperarge climene) *        

Косар (Platalea leucorodia) *        

Мишівка степова(Sicista subtilis) * *       

Ендроміс березовий (Endromis versicolora) *        

Нічниця ставкова (Myotis dasycneme Boie)  *    * *  

Перев‘язка звичайна ( ormela peregusna)  *     *  

Тушканчик великий (Allactaga jaculus) *        

Тхір степовий (Mustela eversmanni) * *       

Тхір лісовий (Mustela putorius) *        

Ховрах європейський (Citellus citellus)  *       

Хом'ячок сірий (Cricetulus migratorius) *        

Широковух європейський (Barbastella 

barbastella) 
* *    *   

Баклан малий (Phalacrocorax pygmaeus)  *   *    

Балабан (Falco cherrug Gray) * *   *    

Беркут (Aquila chrysaetos)  *   *    

Боривітер степовий (Falco naumanni)  *   *    

Вівсянка чорноголова (Emberiza melano cepha)  *       

Гага звичайна(Somateria mollisima)         

Дерихвіст лучний (Glareola pratincola)  *   *    

Дерихвіст степовий (Glareola nordmanni)  *   *    

Дрохва (Otis tarda)  *   *  *  

Журавель сірий(Grus grus)  *   *    

Журавель степовий (Anthropoides vigro)  *   *    

Змієїд (Circaetus gallicus)  *   *    

Казарка червоно вола (Rufibrenta ruficollis)  * *  *    

Канюк степовий (Buteo rufinus)  *   *    

Кроншнеп великий (Numenius arquata)  *   *    

Кроншнеп середній (Numenius phaeopus)  *   *    

Крохаль довгоносий (Mergus serrator)  *   *    

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) * *   *    

Лебідь малий (Cygnus bewickii Yarrel)  *   *    

Лежень (Burhinus oedicemus)  *   *    

Лелека чорний (Ciconia nigra)  * *  *    

Лунь польовий (Circus cyaneus) * *   *    
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Лунь степовий (Circus macrourus)  *   *    

Могильник (Aquila heliacal Savigny) * * *  *    

Огар (Haliaeetus albicilla ) * *   *    

Орел степовий (Aquila rapax)  *   *    

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla)  *   *    

Орел-карлик (Hieraatus pennatus)  * *   *    

Підорлик великий (Aquila clanga)  *   *    

Підорлик малий (Aquila pomarina) *        

Поручайник (Tringa stagnatilis)  *   *    

Пугач (Bubo bubo)  *       

Реготун чорноголовий (Larus ichthyaetus)  *       

Райдужниця велика (Apatura iris) *        

Сатир залізний (Hipparchia statilinus) *        

Сатурнія велика (Saturnia pyri) *        

Савка (Oxyura leucocephala)  *   *  *  

Сипуха(Tyto alba) * *       

Сиворакша (Coracias garrulus) *        

Сліпак подільський (Spalax zemni) *        

Скопа (pandion haliaetus) * *   *    

Сапсан (Falco pe regrinus) * *   *    

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)  *       

Сорокопуд червоноголовий (Lanius senator)  *       

Ходуличник (Himantopus himantopus)  *   *    

Хохітва(Tetrax tetrax)  *   *    

Чернь білоока (Aythya nyroca)  *   *    

Шпак рожевий (Sturnus roseus)  *       

Шуліка рудий (Milvus milvus)  *   *  *  

Шуліка чорний (Milvus migrans) *        

Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus) *        

Судак волзький, Берш (Sander volgensis) *        

Турун Ештрайхера (Carabus estreicheri) *        

Гадюка степова східна ( ipera ursinii renardi) * *       

Мідянка(Coronella austriaca) * *       

Полоз жовточеревий (Coluber jugularis) *        

Полоз лісовий (Elaphe longissima) * *       

Бджола-тесляр звичайна (Xylocopa valga) *        

Бражник дубовий (Marumba quercus) *        

Бражник мертва голова (Acherontia atropos) *        

Бражник Прозерпіна (Proserpinus Proserpina) * *     *  

Бражник скабіозовий (Hemaris tityus) *        

Ванесса чорно-руда (Nymphalis xanthomelus)         

Ведмедиця Гера (Callimorpha quadripunctaria)         

Ведмедиця-хазяйка (Callimorpha dominula)         

Вусач великий дубовий західний (Cerambyx cerdo cerdo) * *     *  

Вусач земляний хрестоносець (Dorcadion 

equestre) 
*        

Вусач мускусний (Aromia moschata) *        

Вусач червонокрил Келлера (Purpuricenus 

kaehleri) 
*        

Джміль вірменський (Bombus armeniacus) *        
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Джміль глинистий (Bombus argillaceus) *        

Джміль -лезус (Bombus laesus) *        

Джміль моховий (Bombus muscorum) *        

Джміль пахучий (Bombus fragrans) *        

Джміль пластинчастозубий (Bombus 

serrisquama) 
        

Джміль незвичайний (Bombus paradoxus)       *  

Джміль червонуватий (Bombus ruderatus)         

Джміль яскравий (Bombus ponorum)         

Дозорець -імператор (Anax imperator Leach) *        

Жук -олень (Lucanus cervus) * *       

Жук -самітник (Osmoderma eremita) * *     *  

Коник -пилохвіст український (Poecilimon schmidti)         

Совка сокиркова (Periphanes delphinii) *        

Стафілін волохатий (Emus hirtus) *        

Стрічкарка блакитна (Catocala fraxini) *        

Стрічкарка орденська малинова (Catocala 

sponsa) 
*        

Кошеніль польська (Porpyrophora polonica) *        

Красотіл пахучий (Calosoma sycophanta) *      *  

Красуня -діва (Calopteryx virgo)         

Ксилокопа фіолетова (бджола 

-тесляр фіолетова) (Xylocopa violacea) 
*        

Ктир гігантський (Satanas gigas)         

Лилик двоколірний ( espertilio murinus) *        

Ктир шершнеподібний (Asilus crabroniformis) *        

Махаон (Papilio machaon) *        

Мегахіла округла (Megachile rotundata)         

Мелітурга булаво вуса (Melitturga clavicornis) *        

Мнемозина (Parnassius mnemosyne) *        

Мінога українська (Eudontomyzon mariae) *        

Нетопир звичайний (Pipistrellus pipistrellus) *        

Нетопир Натузіуса (Pipistrellus nathusii) *        

Нічниця водяна (Myotis daubentonii) *        

Норка європейська (Mustela lutreola) *        

Осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) *        

Пістрянка весела (Lygaena laeta)         

Подалірій (Iphiclides podalirius) *        

Поліксена (Zerynthia polyxena) * *     *  

Рофітоїдес сірий (Rhophitoides canus)         

Сатурнія мала (Eudia pavonia) *        

Сатурнія руда (Aglia tau)         

Синявець-мелеагр (Polyommatus daphnis)         

Скарабей священний (Scarabaeus sacer)         

Сколія-гігант (Scolia maculata)         

Сколія степова (Scolia hirta)         

Стрічкарка тополева (Limenitis populi)         

Усього  83 63 3 - 35 4 14 - 

 

 



 34 

 

 

 

Атмосферне повітря.  

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій підвищеним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та досить несприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення). 

До стаціонарних джерел забруднення відносяться промислові підприємства, 

організації, установи. Згідно статистичних даних обсяги викидів в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2017 році в Новоукраїнському районі становили - 

715,72 т (І  місце у області). 

Таблиця 4. 

Основні показники обсягів викидів стаціонарними джерелами, тис. т 

 Всього, т У % до 

2016 

Збільшення/зменшення Щільність Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

(-) проти 2016 викидів, кг на душу 

населення, 

кг 

Кіровоградська 

область 

12203,992 103,3 390,076 496,3394 12,6992 

Новоукраїнський 

район 

715,729 79,3 -187,235 429,0941 17,2840 

Станом на 2018 рік серед основних забруднювачі атмосферного повітря не лише в 

районі а й у Кіровоградській області в цілому фігурує ПП  Новоукраїнський гранітний 

кар'єр». 

Вплив на атмосферне повітря в період експлуатації родовища зумовлений 

викидами забруднюючих речовин (викиди відпрацьованих газів) від автомобільного 

транспорту та спецтехніки, які працюють в кар‘єрі, від буровибухових робіт перед 

підготовкою гірничої маси до виїмки, роботи обладнання по переробці корисної копалини 

(грохот, дробарки, тощо), роботи обладнання по ремонту спецтехніки і устаткування. 

Назва об’єкта 

Частка викидів забруднюючої речовини 

усього викидів, т/рік 
до загального обсягу 

викидів об’єкта, % 

до загального обсягу 

викидів населеного 

пункту, % 

ПП  Новоукраїнський 

гранітний кар‘єр» 
399,949 100,0 - 
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Потенційним джерелом забруднення атмосферного повітря населеного пункту є 

тваринницькі комплекси, розташовані на околицях міста. Зокрема, на атмосферне повітря 

суттєво впливає неправильне зберігання та використання безпідстилкового гною. У 

випадку зберігання його у відкритому стані випаровується і потрапляє в атмосферу аміак, 

молекулярний азот та інші його сполуки. У тваринницьких комплексах в процесі дихання 

тварин та шумування гною утворюються гази, головним чином, СО2 та СН4. З гною 

можуть виділятися аміак, сірководень, меркаптани, індол та скатол. Крім газоподібних 

забруднюючих речовин і мікроорганізмів у повітрі міститься пил від кормів, висихання 

відходів, вовни та шкіри тварин. 

Стаціонарні пости по контролю за станом атмосферного повітря в м. Новоукраїнка 

відсутні. 

Суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря у місті залишаються 

пересувні джерела, що перш за все зумовлене збільшенням автотранспорту, погіршенням 

технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням 

темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої кількості 

автотранспорту як джерела забруднення атмосфери. 

Найбільше скупчення автомобілів та найбільш інтенсивний рух транспорту 

спостерігається на основних вулицях міста. Протягом року найбільше забруднення 

спостерігається в осінні місяці, що пов‘язано із пожвавленням автомобільного руху, а 

найменше – в зимові. При цьому можна виділити особливо проблемні місця, де показники 

вмісту пилу у повітрі пил та загальної загазованості можуть перевищують гранично 

допустимі концентрації: вулиці Миколи Воронного, Соборна, Піщанобрідська, Миру, 

Івана Демченка, Івана Богуна, Курчатова, Павловська, Чайковського, якими в межах міста 

проходять ділянки автодоріг Т-12-22, Т-15-04, Т-24-01 та О-121401 та район автостанції. 

Більшість вулиць міста мають асфальтове покриття низької якості. По таких 

дорогах автомобілі рухаються з перегазуванням, безперервним гальмуванням і 

прискоренням двигуна. Хімічно агресивні елементи й сполуки, що містяться у викидах, 

спричиняють руйнування житлових будинків, пам‘яток архітектури тощо. Водночас 

прискорюються процеси корозійного руйнування металоконструкцій, кабельних мереж, 

металевої покрівлі, втрачають естетичний вигляд пофарбовані фасади будівель. 

Демографія.  

Чисельність наявного населення в Новоукраїнці з кінця 2001 р. до початку 2017 р. 

знизилася на 11.9%, тоді як у Кіровоградській області в цілому за той самий період – на 

14.8%. Зниження чисельності населення в місті майже повністю зумовлене перевищенням 

кількості померлих над числом народжених. 
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Статево-вікова структура населення міста загалом близька до відповідної структури 

області й України в цілому (табл. 5). Щоправда, якщо розглянути статево-вікову 

структуру населення Новоукраїнки за однорічними віковими групами (рис. 3), то можна 

відмітити меншу плавність контурів діаграми, викликану малою чисельністю й, отже, 

більшим впливом випадкових подій, а також дещо знижену частку осіб у віці 17–21 рік, 

пов‘язану з від‘їздом молоді з метою продовження навчання та проходженням строкової 

служби в армії. 

Таблиця 5. 

Питома вага укрупнених вікових груп наявного населення за даними 

перепису 2001 р. (%)* 

Вік Україна Кіровоградська область м. Новоукраїнка 

До 16 років 18.2 18.5 18.5 

16-59 60.4 58.4 59.6 

60 і старше 21.4 23.1 21.9 

Разом 100 100 100 

в т. ч.:    

Жінки 15-49 років 26.0 24.7 25.3 

*Джерело: обчислено за даними Держстату України 
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Рис. 3. Статево-вікові піраміди наявного населення м. Новоукраїнка 

(ліворуч) та України в цілому за переписом 2001 р.* 

*Джерело: побудовано за даними Держстату України 

 

Народжуваність 

Загальні коефіцієнти народжуваності в Новоукраїнці дуже близькі до відповідних 

показників області й України в цілому. Більший розмах коливань зумовлений малою 

чисельністю населення, що спричиняє нестабільність демографічних показників у часі 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Загальні коефіцієнти народжуваності в Україні, Кіровоградській області та 

м. Новоукраїнка* 

*Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. для України дані не наведені через їх 

територіальну незіставність 
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Оскільки, як уже згадувалося, статево-вікова структура населення міста дуже 

подібна до відповідних структур області й країни в цілому, зокрема має близьку частку 

жінок репродуктивного віку (табл. 5), то показник сумарної народжуваності має 

аналогічну динаміку до загального коефіцієнту (рис. 5). 

 

Рис. 5. Показник сумарної народжуваності в Україні, Кіровоградській області та м. 

Новоукраїнка* 

*Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну 

незіставність 

Смертність і природний приріст населення 

Загальні коефіцієнти смертності у Новоукраїнці близькі до відповідних показників 

по Кіровоградській області, але коливаються у ширших межах і на дещо більш високому 

рівні (рис. 6). 

 

Рис. 6. Загальні коефіцієнти смертності в Україні, Кіровоградській області та м. 

Новоукраїнка* 

*Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну 

незіставність 

Зважаючи на подібність вікових структур населення Новоукраїнки й України в 

цілому, можна сказати що тривалість життя в місті нижча, ніж у середньому по країні. 
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Так, у 2013 р. середня очікувана тривалість життя при народженні в Новоукраїнці 

становила 59.7– 65.5 року для чоловіків і 72.3–77.2 року для жінок. Тоді як по Україні в 

цілому ці показники становили 66.2–66.4 та 76.1–76.3 року для чоловіків і жінок 

відповідно. 

Загальні коефіцієнти природного приросту, в Новоукраїнці, як і коефіцієнти 

народжуваності та смертності, коливаються в дуже широких межах (рис. 7). 

 

Рис. 7. Загальні коефіцієнти природного приросту в Україні, Кіровоградській 

області та м. Новоукраїнка* 

*Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну 

незіставність 

Охорона здоров’я.  

Заклади охорони здоров‘я:  

 Комунальний заклад "Новоукраїнський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги"; 

 Новоукраїнська центральна районна лікарня; 

 Відділ охорони здоров"я Новоукраїнської районної державної адміністрації; 

 Новоукраїнська районна організація профспілки працівників охорони 

здоров'я. 

Чисельність зайнятих в галузі охорони здоров‗я та надання соціальної допомоги на 

даний момент складає 600 осіб. 

Господарство та підприємництво.  

В місті працюють підприємства будівельної галузі, такі як асфальтобетонний завод, 

та деревообробної та харчової промисловості. Також господарський комплекс 

представлений транспортним підприємством, підприємством пов‘язаним із виготовленням 

комбікорму та розливом мінеральної води. Території колишнього цукрового заводу 

частково використовуються під розміщенням об‘єктів енергетики - сонячними 

електростанціями. Основним напрямком господарського комплексу слід вважати 
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сільгоспвиробництво, адже спектр підприємств цієї галузі широко представлений як в 

самому місті так і на території, що знаходиться в безпосередній близькості до існуючої 

межі та плануються ввійти в проектну межу. Переважно це тваринницькі ферми та 

господарські двори колишніх колгоспів, що відіграють значну роль в економіці 

населеного пункту та є місцем прикладання праці для містян.  

Найбільшими підприємствами району є: філія ДП  Державна продовольчо-зернова 

корпорація України»,  Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів», ПВКП  Елбі», ЗАТ 

 Капустянський граніт», ТОВ  Елгран», ВАТ  Новоукраїнський кар‘єр», ТОВ 

 Бантишівський щебінь», СТОВ  Росія», ТОВ  Ніва-Н», ТЗОВ  Зерновик», СВК 

 Прогрес», ФГ  Алфікор», ТОВ  Крон». 

В інфраструктурі міста значну роль відіграють численні заклади торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування населення. До послуг містян 

стадіон, парк, ігрові майданчики.  

Загальна кількість працюючих у галузях народного господарства міста 

Новоукраїнка складає 4,7 тис. осіб. 

Основна частка зайнятих це працюючі у невиробничій сфері, в основному це освіта 

(29%), охорона здоров‗я та соціальна допомога (12,7% від загальної кількості зайнятих в 

невиробничій сфері), державне управління (4,8%). 

У виробничій сфері зайнято 1,1 тис осіб (23 % від загальної кількості усіх 

зайнятих). Тут основною галуззю є сільське господарство та переробна промисловість. 

Чисельність зайнятих в малих підприємствах та ФОП становить 1,3 тис. 

працюючих. 

Мале підприємництво є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки, як її 

невід'ємна складова та самостійний сектор. 

Характерною особливістю розвитку малого підприємництва міста є його орієнтація 

на торгівельну діяльність. 

Таблиця 6. 

Структура зайнятих в господарському комплексі м. Новоукраїнка* 

(*за даними міської ради) 

Назви класифікаційних угруповань 

Чисельність робітників 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 466 455 459 458 511 

Добувна промисловість 235 235 228 214 200 

Харчова промисловість 386 392 396 311 303 
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Виробництво готового одягу та хутра 5 6 5 6 5 

Виробництво деревини та виробів з деревини, крім меблів 6 6 6 6 6 

Виробництво машин та устаткування 2 2 2 2 2 

Виробництво медичних приладів, та інструментів; точних 

вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та 

годинників 

1 1 1 1 1 

Виробництво меблів, інші види виробництва 1 1 1 1 1 

Виробництво та розподіл газоподібного палива, тепла та 

води 
57 60 53 62 57 

Збір, очищення та розподілення води 20 20 21 19 21 

Будівництво 9 9 9 9 9 

Готелі 2 2 2 2 2 

Міський та автодорожній транспорт 22 22 22 22 22 

Пошта і зв‘язок     20 

Фінансова діяльність 12 10 13 12 12 

Державне управління 345 332 334 356 226 

Освіта 1266 1267 1252 1242 1360 

Охорона здоров‘я та соціальна допомога 598 601 591 589 597 

Мале підприємництво, ФОП- и 1437 1445 1468 1335 1324 

 

Таблиця 7. 

 Динаміка розвитку малого підприємництва по місту 

Показники на: 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 

Кількість малих підприємств 43 41 37 35 38 

Чисельність працівників на 

малих підприємствах, осіб 
303 273 251 247 261 

Кількість підприємців-фізичних 

осіб 
763 799 832 789 746 

Кількість найманих працівників 

у підприємців-фізичних осіб 
371 373 385 299 317 

 

Згідно рішень СПТ Кіровоградської області Новоукраїнський район відноситься до 

зони переважно сільського господарства, що займає біля 50% території області та 

розглядається як основна його перевага. Сільськогосподарський потенціал Новоукраїнки 

за виробничою ознакою складається з потенціалів міських домогосподарств, 

сільськогосподарських підприємств і фермерів. Основною ознакою того, що сільське 

господарство є визначальним напрямком в економіці міста є забезпечення 
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сільськогосподарського комплексу ресурсами праці та формування попиту на продовольчі 

ресурси, не зважаючи на те, що певна частина таких ресурсів виробляється і витрачається 

безпосередньо у домогосподарствах жителів Новоукраїнки. 

В подальшому необхідно запровадити: 

- щоквартальне дослідження атмосферного повітря на вміст: окису вуглецю, 

окислів азоту, сірчаного ангідриду, пилу, сажі; 

- раз на рік проведення заміри рівнів шуму; 

- один раз в три роки проведення вимірювання змісту радону в підземних джерелах 

водопостачання; 

- раз на місяць досліджувати грунт та річну воду в місцях комунальних пляжів та 

зон відпочинку на території міста (з травня по вересень включино). 
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2.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними 

даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

 

Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської області розробляється на 

підставі аналізу існуючого стану території з урахуванням природо-кліматичних умов, 

існуючого рельєфу території, особливостей забудови та іншого використання в межах 

села та прилеглої території, із визначенням містобудівних обмежень, що діють в існуючих 

межах території населеного пункту при дотриманні планувальної організації та 

функціонального призначення існуючої території із пропозиціями щодо планувальної 

реорганізації об‘єктів і територій. 

Аналіз сучасного стану міста, дані органів управління, підприємств, установ, 

проєктні розробки в різних галузях господарського комплексу покладено в основу 

генерального плану м. Новоукраїнка Кіровоградської області. 

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних 

питань забудови міста, позаяк розрахунковий період попереднього генерального плану 

( Генеральный план гор. Новоукраинки» Укргорстройпроект, 1975 р.;  Проект 

размещения строительства на ХІІІ-ю пятилетку (1991-1995 г.г.) с предложениями по 

размещению строительства на ХI  пятилеткe (до 2000 года) с уточнением отдельных 

положений генерального плана гор. Новоукраинки Кировоградской области», 

 Укргорстройпроект», Харків, 1990 рік) давно вичерпався. При розробці генерального 

плану бралися до уваги рішення концепції створення та функціонування національної 

мережі транспортних коридорів в Україні. 

Необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які 

відбуваються в соціально-економічному розвитку країни. 

Використання території 

Зараз площа населеного пункту складає 2060,2253 га відповідно до звіту за формою 

6-зем (2129 га по обміру). Аналіз використання території в існуючих межах міста, де 

резервом є городи, з урахуванням планувальних обмежень і потреби розвитку основних 

функціональних зон спонукають до висновку про необхідність зміни межі міста. 

Проектом пропонується збільшити територію на 776,5 га, за рахунок існуючих 

господарських дворів сільськогосподарських підприємств, городів, рілля, ділянки кар‘єру, 

складів, багатоквартирної забудови, комунальних територій. Таким чином проектна 

площа міста складе 2905,5 га. 

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон: 
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– житлово-громадської зони; 

– зони загальноміського центру; 

– промислово-комунальної зони; 

– рекреаційного використання. 

На основі вихідних даних, отриманих від міської ради, проектантами були виконані 

розрахунки по новому багатоквартирному будівництві для тих, хто стоїть на квартирному 

обліку та населення, яке перебуває у аварійному та ветхому житловому фонді, а це 182 

особи (І черги – 53 чол., ІІ черга (загальна) – 51 чол., позачергова –78 чол.),– 12,7 тис. м2 – 

2,3 га. Також для нового населення 150 осіб – 4,5 тис. м2 - 0,8 га. Всього під 

багатоквартирне будівництво необхідно 3,1 га, яке планується по вул. Миру. 

На розрахунковий період проектне індивідуальне садибне житлове будівництво для 

нового населення, яке спираючись на демографічний прогноз складе 0,5 тис. осіб – 

розміститься на 210 ділянках. Що складе близько 21 га території, якщо надати по 0,1 га на 

одну ділянку. Також був закладений резерв на розрахунковий строк – 14 га у випадку 

появи попиту. З огляду на брак вільних територій в існуючій межі міста, цю забудову 

запроектовано поза нею: по вул. В. Яреми на заході та по вул. М. Воронова на сході 

населеного пункту, що зумовлює зміну межі в сторону збільшення площі міста. Разом на 

розрахунковий строк закладено 35 га території, це приблизно 285 ділянок та 19,95 тис. м2, 

із можливістю розселитися 610 особам.  

В проекті Стратегії рекомендується визначити  розмір прибережено - захисних 

смуг згідно із вимогами Водного кодексу України та межі водоохоронних зон відповідно 

до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

08 травня 1996 року № 486. 

Стан повітряного басейну 

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій підвищеним 

потенціалом забруднення атмосферного повітря та досить несприятливими умовами 

розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення). 

До стаціонарних джерел забруднення відносяться промислові підприємства, 

організації, установи. Згідно статистичних даних обсяги викидів в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2017 році в Новоукраїнському районі становили - 

715,72 т (І  місце у області). 

Стан ґрунтового покриву 

Спеціальні роботи (геохімічна зйомка) щодо вивчення стану ґрунтів міста не 

виконувались. Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів не проводиться. 
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Забруднення ґрунтового покриву спостерігається у зонах (векторних) впливу 

діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення ГДК за вмістом важких металів. 

Зони забруднення придорожніх територій магістрально-вуличної мережі – до 25-и м. 

Окрім того, земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичення 

побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна 

сировина. Негативним санітарно-гігієнічним фактором є наявність звалищ твердих 

побутових відходів, яке розташовані біля північної та південно-східної околиць міста. 

Площа звалищ (сумарна) складає 9 га. Сміттєзвалища не відповідають елементарним 

екологічним та санітарним нормам поводження з відходами. Джерелом небезпечного 

хімічного та біологічного забруднення міських територій Новоукраїнки є так званий 

 звалищний фільтрат», котрий, потрапляючи у ґрунтові води (часто на велику глибину), 

може заражати ґрунт навколо місця забруднення. Візуальні спостереження показали, що 

під час експлуатації сміттєзвалищ, сміття вивозилось не тільки на його територію, але й 

навколо в радіусі близько 1,0 км (це здебільшого узбіччя дороги, що веде на звалище, та 

схили перед узліссям Гнилої та Холодної балок). Крім того, побутове сміття розноситься 

вітром та тваринами. Таким чином, навколо сміттєзвалища умовно можна окреслити зону 

поширення впливу хімічного та біологічного забруднення від побутових та органічних 

відходів. 

Серйозною залишається проблема стихійних звалищ у місті. Стихійні 

сміттєзвалища організовуються населенням, в основному, на околицях населеного пункту, 

де відсутні дороги з твердим покриттям, наявні локальні природні пониження. Локальні 

скупчення побутового сміття спостерігаються на високих прибережних схилах у тих 

місцях, де вище від рівня схилів розміщена забудова. В окремих дільницях 

спостерігається накопичення будівельного сміття у перемішку із ґрунтом. Негативним 

явищем є засмічення невеликих струмків органічними рештками (бур‘янами), які 

залишаються після збирання врожаю, а також перегноєм, напіврідким курячим послідом. 

У якості потенційних джерел забруднення ґрунтів (механічне та хіміко-біологічне) 

можуть також розглядатися кладовища традиційного поховання, дисперсно розташовані 

по території населеного пункту. В сучасних межах міста Новоукраїнка розташовані 10 

кладовищ традиційного поховання, загальною площею близько 36,4 га. 

Акустичний режим 

Основними джерелами шумового забруднення, що мають прояв планувальних 

обмежень в умовах м. Новоукріїнки, є вулична мережа з транзитним рухом транспорту, 

котрий, проходячи через населений пункт, спричиняє шум, погіршує екологічний стан 

міста та навантажує магістральну мережу. Основне акустичне навантаження на 
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сельбищну територію фіксується у межах наступних вулиць: Миколи Воронного, 

Соборна, Піщанобрідська, Миру, Івана Демченка, Івана Богуна, Курчатова, Павловська, 

Чайковського. 

Відповідно вимог ДСП 173-96 планувальні рішення вулично-дорожньої мережі 

повинні виключати перевезення промислових і будівельних вантажів, транзитні 

транспортні потоки на сельбищних територіях. 

Шумове забруднення від двоколійних перегонів (Новоукраїнка – Помічна - у 

непарному напрямку та Новоукраїнка – Плетений Ташлик - у парному напрямку) має 

лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту від колій. Згідно 

ДБН Б.2.2-12:2018 (п. 10.1.6.) між залізницею і житловою забудовою слід передбачати 

санітарно-захисну зону, ширина якої, рахуючи від осі крайньої залізничної колії, до 

будівель (за умови забезпечення на прилеглій території житлової та громадської забудови 

нормативних рівнів шуму) має бути не менше 100 м. Варто зауважити, що місцями даний 

параметр не витримано. В даних межах доцільно формувати комунально-складські 

території, що одночасно будуть виконувати функцію шумозахисного екрану, та 

впровадження технологічних заходів щодо колійного господарства. Окрім того, необхідне 

створення шумозахисних екранів на ділянках безпосереднього примикання житлової 

забудови до залізничних колій. 

Електромагнітне забруднення 

Опорною підстанцією в м. Новоукраїнка є ПС 150/35/10кВ  Новоукраїнка». 

Живлення ПС 150/35/10кВ  Новоукраїнка» здійснюється повітряними лініями 

електропередачі 150кВ від ПС 110/35/10кВ  Пл. Ташлик» та ПС 150/35/10кВ  Помічна». 

Також електропостачання м. Новоукраїнка здійснюється від ПС 35/10кВ  Тракторна» та 

ПС 35/10кВ  Веселий Кут». Передача та розподіл електроенергії між споживачами 

здійснюється по мережах напругою 10-0,4кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ 

(ТП-10/0,4кВ). 

З урахуванням вимог Постанови КМУ від 4 березня 1997 р. № 209 для мереж ЛЕП 

напругою 10, 35 та 110 кВ встановлюються охоронна зона 10, 15 і 20 м в обидва боки 

відповідно. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторної підстанції вказаної 

потужності не встановлюється. Дані обмеження відносяться до постійного фактору 

присутності. Проектне рішення дану ситуацію враховує. 

Радіаційний стан 

Місто не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії на ЧАЕС. 

На всіх пунктах МСЛК рівні гамма-фону не перевищували природного. Радіаційна 

ситуація протягом року піддавалась природнім змінам звичайного річного циклу: гамма-
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фон – з незначним підвищенням у весняно-літній період і зниженням – в осінньо-зимовий. 

Максимальні значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання м. 

Новоукраїнка протягом 2016 року становили– 12-14 мкР/год. 
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2.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною 

інформацією та результатами досліджень) 

 

Для забезпечення сталого розвитку міста Новоукраїнка з урахуванням його 

соціально-економічних, екологічних та територіально-планувальних проблем у СПТ 

області воно було віднесено до 2 типу –в якому передбачається розбудова районного 

центру і підцентру виробництва та соціально-культурного обслуговування населення за 

рахунок розвитку туристських функцій із забезпеченням збереження та припустимого 

господарського використання об‘єктів культурної спадщини, захисту традиційного 

характеру середовища, обмеженням господарської діяльності на території історичного 

ареалу міста. Також за рахунок розвитку підприємств та закладів по обслуговуванню 

сільськогосподарського виробництва та сільського населення. Поряд з інтенсивним 

розвитком сільськогосподарського виробництва і активізацією соціально-економічного 

зростання міста Новоукраїнка, рекомендувалося крапкове розміщення невеликих 

промислових новобудов у ньому. 

Найбільш загальними проблемами міста Новоукраїнка є: 

– негативні тенденції у демографічному розвитку Новоукраїнки. Зокрема, через 

низькі темпи народжуваності посилюється старіння населення; збільшується 

навантаження особами старше працездатного віку на працездатний вік, що загострює 

проблеми трудових ресурсів та соціального забезпечення населення. 

– недостатнє використання переваг природно-ресурсного потенціалу та 

транспортно-географічного положення території Новоукраїнки. 

– невисока ефективність виробництва, в основі якої лежить технічна застарілість та 

високий рівень зношеності більшості основних засобів. Це зумовлює низьку 

продуктивність праці та неконкурентоспроможність на вітчизняному ринку багатьох видів 

продукції; 

– недостатній розвиток перспективних невиробничих видів економічної діяльності: 

курортно-рекреаційного господарства, фінансової сфери, ринкової інфраструктури та 

інших; 

– відсталість структури господарського комплексу міста, зокрема домінування 

сировинноємних галузей, що зумовлює несприятливу екологічну ситуацію у населеному 

пункті, а також незначна, у тому числі через невисокий науково-технічний потенціал 

міста, частка інноваційноємних виробництв. Проте на даний час відбувається поступове 

заміщення колишніх екофобних підприємств об‘єктами сонячної енергетики та інш.; 
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Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідна широкомасштабна 

система комплексних заходів економічного, соціально-політичного, технологічного та 

культурного характеру. Їх продуктивному вирішенню та піднесенню ефективності 

управління природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у 

найближчій перспективі сприятиме забезпечення виконання заходів, передбачених 

державними, обласними, районними та міськими цільовими програмами щодо охорони та 

відтворення довкілля, у першу чергу: 

Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року; 

Програмою розвитку земельних відносин у Кіровоградській області на 2016-2020 

роки; 

Програмою  Питна вода Кіровоградської області» на 2012-2020 роки; 

Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища в 

Кіровоградській області на 2016-2020 роки; 

Програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро на період до 2021 року; 

Програмою охорони навколишнього природного середовища Новоукраїнського 

району на 2014- 2015 роки (продовжено термін дії програми до 2020 року); 

Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Новоукраїнської міської об‘єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки; 

та іншими. 

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою 

прибережних захисних смуг та територією природно-заповідного фонду. 

У місті Новоукраїнка розташована територія природно-заповідного фонду: 

ландшафтний заказник місцевого значення  Квіти на скелях» площею 5,0 га, на яку 

розповсюджуються особливі вимоги стосовно її збереження та обмеження щодо її 

використання. 

Режим господарського використання територій у межах природно-заповідного 

фонду регламентується дією Закону України  Про природно-заповідний фонд» та 

Положеннями про об‘єкти природно-заповідного фонду. 

Звернень щодо створення в зазначеному населеному пункті нових територій та 

об‘єктів природно-заповідного фонду на розгляд до департаменту не надходило.. 
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2.5. 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 

 

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-

будівельного кліматичного районування території України, територія міста віднесена до 

ІІ-го (Південно-Східного) архітектурно-будівельного району з відповідними вимогами 

містобудівного характеру (відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Будівельна 

кліматологія»). 

Клімат регіону помірно-континентальний, недостатньо вологий, з добре 

виявленими порами року. Пересічні температури січня мають значення -5,0…6,0°С, липня 

- +20,0…21,5°С. Річна кількість опадів близько 500,0 мм. 

В геоструктурному відношенні територія розташована у межах Кіровоградського 

мегаблоку Українського кристалічного щита і характеризується припіднятим положенням 

кристалічних порід і малопотужною товщею осадових відкладів. 

Докембрійські породи представлені гранітами, гнейсами, пегматитами 

кіровоградсько-житомирського комплексу і залягають на глибинах до 80,0 метрів. Зверху 

кристалічний фундамент перекритий корою вивітрювання, яка у долинах річок відсутня. 

Потужність її у середньому становить 20,0-30,0 м і представлена вона дресвою та піщано-

каолінізованими породами. 

Населений пункт знаходиться в межах гідрогеологічної області Українського щита. 

Ряд водоносних горизонтів та комплексів містяться у четвертинних, неогенових відкладах 

і в тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію. Варто зауважити, що 

Новоукраїнський район – один з найменш забезпечених ресурсами підземних вод. 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію та 

продуктів їх вивітрювання мають повсюдне поширення і приурочені до верхньої 

тріщинуватої зони кристалічних порід. Горизонт напірний. Глибина залягання рівнів вод 

становить 100,0-150,0 метрів. Водність горизонту непостійна і залежить від характеру 

поверхні та ступеня тріщинуватості порід. Мінералізація води змінюється від 0,4 до 1,0 

г/л. 

Місцерозташування і геоморфологічні особливості території визначили її 

гідрологічні умови. Територія Новоукраїнки (відповідно гідрологічного районування) 

відноситься до Нижньобузько-Дніпровської області недостатньої водності, однак місто 

розташоване на берегах річки Чорного Ташлику та її приток - річок Грузької й Помічної. 



 51 

Ґрунтовий покрив характеризується відносною однорідністю, що обумовлено 

обмеженими розмірами проектованої території. 

Ґрунтовий покрив у місті представлений чорноземами звичайними глибокими 

середньогумусними, поширеними на вододілах і схилах. На схилах річок і балок 

сформувались ґрунти від слабо- до середньозмитих. Вміст гумусу у повнопрофільних 

ґрунтах становить від 5,5 до 6,5% при потужності гумусового горизонту 0,7-0,8 м, а на 

схилах до 0,3 м. 

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України м. Новоукраїнка 

відноситься до території середньої складності будівельних умов освоєння. 

Ґрунти території міста відносяться таких, що мають найбільшу вірогідність прояву 

просадності І-го типу. 

Територія м. Новоукраїнка не належить до сейсмічно активних зон, про що 

свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-

12:2012  Будівництво в сейсмічних районах України»), де відображені величини 

сейсмічності, які необхідно враховувати: 

- відповідно карти  А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 

класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків 

(відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5 м - 5-бальна зона; 

- карти  В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків 

(відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м, 

а так само об‘єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як 

об‘єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ  Про об‘єкти підвищеної небезпеки», 

територія району відноситься 6-бальної зони; 

- відповідно карти  С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд 

класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 7-бальну 

сейсмічність території. 

Генеральний план розроблений відповідно до діючих з 01.09.2018 р. Державних 

будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:2018  Планування і забудова територій» 

(відповідно до листа Мінрегіону від 18.09.2018 №7/15.1/9361-18), ДБН Б.1.1-15:2012, 

Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №193 від 14.08.2015  Про затвердження Переліку класів об`єктів 

містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів. 

Згідно з затвердженою у 2012 році  Схемою планування території Кіровоградської 

області» ( Діпромісто», м. Київ) на території області передбачається створення еколого-

планувального каркасу, складові елементи якого мають місце і в Новоукраїнці. 
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Складовими частинами еколого-планувального каркасу є біосфероформуючі зони, 

екологічні зв‘язки-коридори, біосфероформуючі паузи. Метою конструювання еколого-

планувального каркасу області є просторове обґрунтування багатофункціональної 

системи збереження та відтворення рівноваги між природним середовищем та 

антропогенною діяльністю. При цьому основним завданням розробки є знаходження 

шляхів формування цілісної ієрархічно взаємопідпорядкованої екосоціосистеми. 

Екологічному каркасу надається ініціююча роль при визначенні функціонального 

зонування території та створення системи життєдіяльності людини на територіях різних 

функціональних зон шляхом дотримання відповідних режимів їх використання. 

Екологічний каркас розроблений на основі дотримання та врахування ряду законів та 

правил, яким підпорядковуються всі сукупності природних біологічних елементів. В 

основу формування цього каркасу покладені опорні елементи національної екологічної 

мережі (екологічні ядра, екологічні коридори, буферні зони). Загальнодержавна програма 

формування національної екологічної мережі України розроблена в контексті вимог 

подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства 

України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження 

біологічної та ландшафтної різноманітності (1995 р.), яка передбачає формування 

Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій з 

природним, або частково зміненим станом ландшафту. 

Графічне викладення матеріалу представлено на кресленні  План існуючого 

використання території (Опорний план). Схемі існуючих планувальних обмежень», М 

1:5000 (рис. 8). 
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Рис. 8. План існуючого використання території (Опорний план). Схемі існуючих 

планувальних обмежень 
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Планувальні обмеження 

Система планувальних обмежень техногенного характеру м. Новоукраїнки 

представлена санітарно-захисними зонами та охоронними від промислових підприємств і 

виробництв, транспортних об‘єктів, комунального призначення та інженерних споруд і 

комунікацій. 

Головні планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами: 

- промислових підприємств. Усі промислові підприємства міста відносяться до І-V 

класу шкідливості, для яких нормативні санітарно-захисні зони становлять від 1000 до 50 

м. 

Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по 

територіальних розривах санітарно-захисних зон неможливо, головним завданням 

підприємств, що їх створюють, є впровадження новітніх технологій з подальшим 

погодженням скорочення параметрів санітарних захисних зон до мінімально-можливих 

розмірів. У відповідності з ДСП 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в 

комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства. Здійснення екологічної 

політики має бути зорієнтоване не на екстенсивні дії (віддалення від джерела 

забруднення), а на усунення причини забруднення (впливу цього джерела на довкілля) та 

забезпечення екологічної стабільності розвитку міста. Основний шлях в цьому напрямку – 

модернізація технологій виробничих процесів. 

Планувальні обмеження, представленні санітарними зонами підприємств є 

динамічним обмежуючим фактором, що потребує постійного моніторингу з боку служб 

державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державних екологічних служб. 

- сільськогосподарських об‘єктів. Сільськогосподарські об‘єкти у межах міста 

представлені підприємствами по переробці продукції рослинництва, продовольчого та 

фуражного зерна, млини, крупорушками, зернообдирні підприємства, а також складами 

зберігання сільськогосподарської продукції. Санітарно-захисні зони від даних об‘єктів 

становлять від 100 до 50 м. 

Досить визначні за параметрами санітарно-захисні зони мають 

сільськогосподарські підприємства (тваринницькі з утриманням тварин: ВРХ, свиней, 

віслюків) – до 500 м. Для упередження порушення санітарних норм щодо дотримання 

санітарних розривів від тваринницьких підприємств до житлової забудови, санітарним і 

екологічним службам та місцевим органам самоуправління необхідно здійснювати 

контроль та регулювання діяльності підприємств (не допускати нарощування 

потужностей, що призведе до збільшення санітарно-захисних зон). Нарощування 

потужностей можливе лише при умові розробки проекту з подальшим впровадження 
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екологічних заходів що дозволять зменшити санітарно-захисні зони в законодавчому 

порядку. 

Щодо видачі дозволів на розміщення нових сільськогосподарських підприємств 

тваринницького напрямку та промислових підприємств, на стадії вибору ділянки 

місцевим органам держсанепідслужби необхідно вимагати від замовника проекту 

будівництва (реконструкції) підприємства перелік матеріалів з охорони навколишнього 

природного середовища (ОВД), визначений діючими санітарними нормами, в тому числі 

обґрунтування розмірів та організації санітарно-захисних зон. 

- комунальних об‘єктів. Серед комунальних об‘єктів найбільші обмеження 

створюють звалища твердих побутових відходів, що розташовані біля північної та 

південно-східної околиць міста. Санітарно-захисна зона від даних об‘єктів – 500 м. 

Окрім того, у межах міста знаходяться очисні споруди промпобутової каналізації (3 

ділянки) проектною продуктивністю до 400 тис. м3/добу. Нормативні санітарно-захисні 

зоні від споруд становить 150-200 м, територіально не забезпечується. 

Одними із суттєвих джерел забруднення природного середовища і важливих 

факторів, які обумовлюють планувальну структуру міста з точки зору територіальної 

обмеженості, є кладовища традиційного поховання. Санітарно-захисна зона від території 

діючих кладовищ до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а 

від закритих (з закінченим кладовищним періодом) – 50 м. 

Умови утримання та упорядкування кладовищ повинні відповідати вимогам ДСП 

2.2.2.028-99  Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України» від 01.07.1999 року. 

Санітарно-захисні зони худобомогильників показані на схемі як нормативні, згідно 

Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників для 

захоронення трупів тварин у населених пунктах України. 

У санітарно-захисних зонах худобомогильників забороняється: 

- будівництво тваринницьких приміщень, ферм, комплексів, літніх таборів для 

утримання тварин; 

- розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, 

готелів, будинків для приїжджих, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, 

лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального 

призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів, спортивних споруд; джерел 

централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної 

розподільної мережі; 
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- виділення земельних ділянок для проведення гідромеліоративних, пошукових, 

будівельних та інших робіт, пов‘язаних з виїмкою та переміщенням ґрунту, затопленням, 

підтопленням або зміною рівня ґрунтових вод, а також передачу в оренду, продаж у 

власність, виділення під сади, городи та в інше землекористування. 

Дозволяється використання території лише закритих худобомогильників (не 

раніше ніж через 25 років після останнього захоронення), за умови, що на них не 

було здійснено захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, 

емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої 

етіології, за погодженням з місцевими органами ветеринарної медицини та санітарно-

епідеміологічного і екологічного контролю при відповідному рівні упорядкування під 

парки та сквери. 

Певні планувальні обмеження створюють також об‘єкти транспортної галузі, 

зокрема система АЗС та гаражів та підприємств технічного обслуговування автомобілів 

(санітарно-захисні зони до 50 м) потребує свого територіального впорядкування – 

винесення за межі сельбищних територій, концентрація у комунальних зонах як існуючих 

так і формованих. 

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території 

також враховуються інші охоронні зони комунікаційних об‘єктів, інженерних мереж. 

Специфічним планувальним обмеженням є необхідність дотримання мінімально 

допустимої величини вибухонебезпечної зони згідно  Правил безпеки під час поводження 

з вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13) та 

 Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-1.67-13) 

яка складає 300 м, під час розроблення Новоукраїнського родовища гранітів. 

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою 

прибережних захисних смуг та територією природно-заповідного фонду. 

У місті Новоукраїнка розташована територія природно-заповідного фонду: 

ландшафтний заказник місцевого значення  Квіти на скелях» площею 5,0 га, на яку 

розповсюджуються особливі вимоги стосовно її збереження та обмеження щодо її 

використання. 

Режим господарського використання територій у межах природно-заповідного 

фонду регламентується дією Закону України  Про природно-заповідний фонд» та 

Положеннями про об‘єкти природно-заповідного фонду. 

Звернень щодо створення в зазначеному населеному пункті нових територій та 

об‘єктів природно-заповідного фонду на розгляд до департаменту не надходило. 
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Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних 

об‘єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання набуло особливої 

актуальності. 

Для створення сприятливого режиму водних об‘єктів, попередження їх 

забруднення, засмічення і вичерпання, знищення рослин і тварин навколо водних об‘єктів, 

згідно статті 58 Земельного кодексу України та статті 87 Водного кодексу України 

навколо водних об‘єктів встановлюється водоохоронна зона. 

З метою охорони поверхневих водних об‘єктів від забруднення і засмічення та 

збереження їх водності згідно статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 

Водного кодексу України, вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших 

водойм в межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги. 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги встановлюються за проектами 

землеустрою. У 2005-му році Кіровоградською філією ДП ПВІ  Дніпродіпроводгосп» (м. 

Кропивницький) розроблено робочий проект  Прибережні захисні смуги р. Чорний 

Ташлик в Кіровоградській області». Межі прибережної захисної смуги, встановлені 

відповідно даного проекту відображені на кресленні  Схема існуючих планувальних 

обмежень». 

Однак, проектом  Прибережні захисні смуги р. Чорний Ташлик в Кіровоградській 

області» не визначені прибережні захисні смуги приток р. Чорний Ташлик - річок Грузька 

та Помічна. Тому, в даному проекті, на кресленні  Основне креслення (Проектний план). 

Схема проектних планувальних обмежень», надані містобудівні пропозиції щодо 

визначення меж прибережних захисних смуг згаданих вище водних об‘єктів з 

урахуванням вимог Водного Кодексу України та рішень щодо планувальної структури 

прибережних ділянок. 

Основні принципи планувально-просторової організації території 

На етапі збирання вихідних даних для розроблення містобудівної документації 

проектантами була отримана інформація, що в місті Новоукраїнка будівництво 

багатоквартирного фонду не велося 10 років. 

Передумовою для розвитку планувальної структури міста стала гостра необхідність 

у зміні балансу території у бік резервування її для житлового будівництва для існуючого 

та нового населення. 

Станом на 1989 р. в Новоукраїнці проживало 20,5 тис. населення. Згідно з 

прийнятим генеральним планом міста ( Проект размещения строительства на ХІІІ-ю 

пятилетку (1991-1995 г.г.) с предложениями по размещению строительства на ХI  

пятилеткe (до 2000 года) с уточнением отдельных положений генерального плана гор. 
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Новоукраинки Кировоградской области»,  Укргорстройпроект», Харків, 1990 рік) 

населення на початок 2001 року мало становити 23,5 тис. осіб (населення складало - 

перша черга - на 1995 р. - 22 тис. осіб). Станом на 1.01.2016 рік - 19,225 осіб. Зараз воно 

складає 17,050 осіб. Прогнозна чисельність населення, надана Інститутом демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на строк реалізації генерального 

плану на 2038 рік становитиме 17,7 тис. осіб, що на 0,65 тис. більше за існуючу кількість 

населення. 

Спеціалісти проектної організації провели аналіз території в існуючих межах міста 

з урахуванням планувальних обмежень. На території міста діють санітарні зони від 

сільськогосподарських підприємств, основні з яких ферми (Szz=500м)ТзОВ  Зерновик», 

ТзОВ  Ніва Н», СТОВ  Росія»; (Szz=300м) ТзОВ  Алфікор», господарство з 

риборозведення; промислових об‗єктів: (Szz=1000м) асфальтний завод; (Szz=100м) завод 

комбікорму, кінний завод, зернопереробні, деревообробні, п-ва по виготовленню буд. 

матеріалів, елеватор; транспортних підприємств  Степ Агро»,  Ніва Н», інші; від 

комунальних об‘єктів кладовищ (300м), звалищ (500м), біотермічної ями та 2 

скотомогильника (1000м), та прибережно-захисна смуга від Чорного Ташлика (згідно 

проекту розробленого Дніпродіпроводгоспом у 2005 р.). Виробничі та комунальна-

складські зони розвивалися на півночі переважно тяжіючи до залізничної станції та 

кар‘єру (Все Szz=100м). 

Стає зрозумілим наступне, що межа міста зміниться та питома площа під забудову 

знаходиться переважно на вільних територіях (зараз сільськогосподарські території та 

ділянки під колишнім виробництвом). 

Зараз площа населеного пункту складає 2060,2253 га відповідно до звіту за формою 

6-зем (2129 га по обміру). Аналіз використання території в існуючих межах міста, де 

резервом є городи, з урахуванням планувальних обмежень і потреби розвитку основних 

функціональних зон спонукають до висновку про необхідність зміни межі міста. 

Проектом пропонується збільшити територію на 776,5 га, за рахунок існуючих 

господарських дворів сільськогосподарських підприємств, городів, рілля, ділянки кар‘єру, 

складів, багатоквартирної забудови, комунальних територій. Таким чином проектна 

площа міста складе 2905,5 га. 

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон: 

– житлово-громадської зони; 

– зони загальноміського центру; 

– промислово-комунальної зони; 

– рекреаційного використання. 
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На основі вихідних даних, отриманих від міської ради, проектантами були виконані 

розрахунки по новому багатоквартирному будівництві для тих, хто стоїть на квартирному 

обліку та населення, яке перебуває у аварійному та ветхому житловому фонді, а це 182 

особи (І черги – 53 чол., ІІ черга (загальна) – 51 чол., позачергова –78 чол.),– 12,7 тис. м2 – 

2,3 га. Також для нового населення 150 осіб – 4,5 тис. м2 - 0,8 га. Всього під 

багатоквартирне будівництво необхідно 3,1 га, яке планується по вул. Миру. 

На розрахунковий період проектне індивідуальне садибне житлове будівництво для 

нового населення, яке спираючись на демографічний прогноз складе 0,5 тис. осіб – 

розміститься на 210 ділянках. Що складе близько 21 га території, якщо надати по 0,1 га на 

одну ділянку. Також був закладений резерв на розрахунковий строк – 14 га у випадку 

появи попиту. З огляду на брак вільних територій в існуючій межі міста, цю забудову 

запроектовано поза нею: по вул. В. Яреми на заході та по вул. М. Воронова на сході 

населеного пункту, що зумовлює зміну межі в сторону збільшення площі міста. Разом на 

розрахунковий строк закладено 35 га території, це приблизно 285 ділянок та 19,95 тис. м2, 

із можливістю розселитися 610 особам. 

Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 1.01.2036 рік та згідно п. 8 

ст. 17 Закон України  Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального 

плану населеного пункту не обмежується. Виходячи з цього, проведені розрахунки обсягів 

нового житлового будівництва та визначений житловий фонд міста на розрахунковий та 

позарозрахунковий періоди, часовий проміжок яких спеціально не визначався. Тому на 

позарозрахунковий період проектне індивідуальне садибне житлове будівництво має 

відбутися на чотирьох проектних ділянках: на сході вул. Миру площею 13 га, на заході 

вул. Миру площею 23 га, між вул. Водоп‘янова та окружною дорогою площею 42 га, та по 

на захід від вул. В. Яреми площею 17 га. Отже індивідуальний садибний житловий фонд 

на позарозрахунковий період складе 92 га в цілому. Що приблизно дорівнює 740 ділянкам 

та 51,7 тис. м2, із можливістю розселитися 1630 особам. 

Зона загальноміського центру – поліфункціональна структура, яка об`єднує 

комплекс громадських об`єктів загальноміського значення і загальнорайонного рівня з 

ділянками зелених насаджень загального користування. Такий комплекс в Новоукраїнці 

загалом склався (хоча й потребує значного якісного вдосконалення) по вулицям Соборній, 

Покровській, Героїв України. 

Також для розміщення культурно-побутових, торгівельно-розважальних та інших 

закладів планується формування системи громадських центрів на усіх нових площадках 

під розміщення житла. 
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Розширення існуючої промислово-комунальної зони відбудеться на двох основних 

та чотирьох другорядних проектних ділянках переважно в північному планувальному 

утворенні. Перша ділянка площею 30 га знаходиться на півночі міста на існуючій межі та 

буде розвиватися на базі існуючого сільськогосподарського підприємства, що зараз не 

працює. На проектний період безпосередньо ця ділянка розглядається як підприємство із 

максимальною санітарно-захисною зоною 500 м, навколо якого можуть розташовуватися 

підприємства 3 класу шкідливості. Південна частина першої ділянки може складатися із 

підприємств супутнього, переважно комунально-складського напрямку, що матиме 

санітарно-захисну зону 50 м. 

Друга основна ділянка перспективної промислово-комунальної зони площею 45 га 

з‘явиться в районі кладовища на півночі та разом із ним ввійде в проектну межу міста. Ще 

три ділянки: в залізничному планувальному районі, на південному сході та на південному 

заході збільшать промислово-комунальну зону сумарно ще на 24 га. 

На основних проектних ділянках проектом пропонується створити агро-промислові 

парки (АПП), які являють собою поєднання сільського господарства та промисловості, 

для цілей зберігання, первинної переробки, прийому, упаковки і реалізації 

сільськогосподарської продукції на базі сформованих в Новоукраїнці транспортно-

логістичних зв'язків (діючими під‘їзними залізничними лініями, під‘їздами з автодоріг 

загального користування, зручне підключення до міської комунікаційної структури), 

площами складів та наявних джерел водо-та електропостачання. Це має привести до 

вирішення на локальному рівні основної проблеми вітчизняного сільськогосподарського 

виробництва: відсутності глибокої переробки сировини в місцях її безпосереднього 

виробництва. Це спричинено низькими закупочними цінами на сировину, дефіцит 

переробних підприємств та сховищ, та нераціональне їх розміщення. У більшості випадків 

вони віддалені від районів виробництва сировини, що призводить до  втрат» при 

транспортуванні. 

На думку авторів генерального плану подальший розвиток первинної обробки 

сільськогосподарської сировини в місті Новоукраїнка можливо досягнути шляхом 

розвитку фермерства, створення промислових парків (первинна та вторинна переробка, 

виробництво полуфабрикатів та готової продукції), овочесховищ та оптово-розподільчих 

центрів (зберігання та дистрибуція). Наявність переробних підприємств потягне за собою 

необхідність більше вирощувати, оскільки сировини не буде вистачати на всіх 

переробників. Основною метою будівництва АПП в місті Новоукраїнка – створення 

інфраструктурних умов для переробки сільськогосподарської продукції та розміщення 

суміжних підприємств, а також сервісних функцій колективного вжитку для аграріїв. 
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Очікуваний ефект від реалізації цієї пропозиції: збільшення посівних площ, молочного та 

м‘ясного поголів‘я, стимуляція цих секторів сільського господарства за рахунок 

збільшення попиту на сировину для цілей подальшої переробки, приріст ВВП регіону, 

зайнятості населення міста, податкових надходжень в бюджетну систему міста. На 

довгострокову перспективу з‘явиться можливість знизити собівартість м‘яса, якщо буде 

застосована глибока переробка супутніх продуктів (кісткового жиру для харчової 

промисловості та білкових компонентів для виробництва кормів). 

Саме цей задум привів до необхідності включення в проектну межу міста 

Новоукраїнка територій існуючих сільськогосподарських підприємств, що 

спеціалізуються переважно на скотарстві, на базі яких планується його реалізація. 

Для технічного обслуговування парку автомобілів АПП у межах цієї зони 

пропонується розмістити СТО та АЗС. Для вирішення питання повітряного сполучення м. 

Новоукраїнка з обласним центром, іншими районними центрами області та аеропортом м. 

Кропивницький, передбачено розміщення гелікоптерного майданчику. Це забезпечить 

налагоджену роботу аварійно-рятувальних, медичних та санітарних служб. 

Соціально-економічними передумовами становлення індустрії дозвілля в Україні 

стали такі чинники, як: збільшення вільного часу, збільшення сімейного прибутку, що 

відкрило нові можливості для організації дозвілля за власним бажанням; розвиток 

соціальної політики, скорочення витрат праці та часу на ведення домашнього 

господарства; підвищення освітнього та культурного рівня населення; науково-технічний 

та інформаційний розвиток суспільства. До другорядних, проте не менш важливих 

чинників активізації процесу залучення населення до індустрії рекреації, належать такі: 

пропаганда засобами масової інформації позитивів відповідного способу проведення 

дозвілля, постійне оновлення, удосконалення та розширення рекреаційних товарів та 

послуг, систематичне вивчення рекреаційних запитів та бажань населення, розвиток 

інфраструктури рекреаційних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази дозвілля, 

налагодження виробництва товарів дозвіллєвого, спортивного та туристичного 

призначення. 

Проектом передбачено резервування 2,6 га озеленених територій в самому центрі 

міста, де сполучаються річки Чорний Ташлик та Грузька, під створення рекреаційної зони 

– етнопарку на базі пам‘ятки архітектури та містобудування місцевого значення  Млина 

Варшавського» – рекреаційного об`єкту з високим рівнем благоустрою і визначеною 

спеціалізацією. Планується реконструювати всі допоміжні будівлі господарства млину на 

місці, де знайдені їх фундаменти із відновленням їх історичного екстер‘єру та інтер‘єру. 

Кінцевою метою пропозиції було створення соціально-культурного комерційного проекту 
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організації дозвілля на місцевому та регіональному рівнях. До специфічних якостей 

такого етнопарку відноситься: 

– розвиток його як поліфункціонального закладу дозвіллєвого комплексу; 

– поєднання природного середовища з технічними досягненнями; 

– сприяння мультикультуралізму паркової діяльності (популяризації культури 

свого народу та культур народів світу на фестивалях, в ігрових конкурсах, карнавалах, 

видовищних шоу, національних святах, днях мистецтва, мережі харчування); 

– охорона та збереження навколишнього середовища; 

– розвитку етнопарку як туристичного центру; 

– демократичність та доступність паркового обслуговування (тісна взаємодія 

парку, його культурної, виховної, охоронної діяльності з щоденним життям, бажаннями та 

проблемами населення міста). 

Рекреація в Новоукраїнці має охоплювати рекреаційний центр – етнопарк, готельне 

господарство, заклади культурного відпочинку, розважальні й видовищні установи, клуби, 

ресторани, кафе, туристичні фірми, транспортні організації, що здійснюють туристичні 

перевезення, об'єкти інфраструктури, пов'язані з охороною довкілля та відтворенням 

туристично-рекреаційних ресурсів та історико-культурні місця. 

Детальніше склад та розміщення об‘єктів загально-рекреаційного обслуговування 

виконується на наступній стадії проектування - у детальному плані визначеної для 

проектування території або плану її зонування. Також рекомендується розроблення плану 

зонування території всього населеного пункту. 

Доформування загальноміського центру в контексті загального рекреаційного 

сценарію відбудеться шляхом розміщення на березі ріки Помічна лугопарку, площею 17 

га. 

Детально про запропоновані об‘єкти зеленого господарства можна ознайомитися в 

розділі  Зелені насадження загального користування». 
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Вулично - дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок 

 

 

Рис. 9. Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішьнього транспорту м. 

Новоукраїнка 

Зовнішній транспорт 

Даним проектом передбачено проведення заходів з реконструкції та капітального 

ремонти мережі зовнішніх автомобільних доріг, що підходять до міста з огляду на їх 

невідповідність сучасним технічним умовам та їх зношеність на сьогоднішній момент. 
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Відповідно до Концепції створення та функціонування національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів (МТК) в Україні у перспективі передбачається 

реконструкція і модернізація існуючої мережі, а також спорудження нових залізничних і 

автомобільних магістралей. 

Зокрема, територією міськради м. Новоукраїнка по залізничній лінії Помічна - 

Знам‘янка, має пройти траса залізничного коридору ЧЕС (Рені – Ізмаїл – Одеса – 

Колосівка – Помічна – Знам‘янка – Дніпро – Ясинувата – Квашине), що реконструюється. 

Перетини міжнародних коридорів з мережею автодоріг та залізничною мережею 

мають бути реалізовані в різних рівнях; самі ж ділянки їх проходження мають бути 

облаштовані сучасною інфраструктурою, згідно з відповідними розділами Концепції. 

Для реалізації зазначеного вище, в рамках даного проекту пропонується ряд 

заходів, зокрема: 

 модернізація залізничної лінії Помічна - Знам‘янка; 

 реконструкція вокзалу станції Новоукраїнка та супутньої інфраструктури; 

 ліквідація автомобільних переїздів в одному рівні зі вказаною залізничною лінією, 

з будівництвом шляхопроводів та розв‘язок для безперешкодного і безпечного 

пропуску автотранспорту; 

 забезпечення сталих пішохідних зв‘язків між розділеною залізницею частинами 

міста шляхом будівництва позавуличних пішохідних переходів в місцях 

концентрації пішохідного руху відповідно фокусів тяжіння; 

 забезпечення протишумових заходів вздовж залізниці в межах міста. 

Внутрішньо-міський транспорт 

За рішеннями даного проекту масовим пасажирським транспортом в місті 

лишається автобус. Для обслуговування проектних ділянок розміщення житлової та 

громадської забудови, а також покращення існуючої мережі, намічено нові лінії його 

руху, які показані на відповідній схемі у складі проекту. Загальна протяжність проектних 

ділянок складає 24,4 км. 

Зокрема, нові лінії руху автобусу заплановано до проходження наступним чином: 

 вулицею Паризькою; 

 вулицею Сагайдачного; 

 вулицею Польовою; 

 вулицею Віталія Яреми; 

 вулицею Федора Левицького; 

 вулицею Героїв України; 

 вулицею Кропивницького; 

 вулицею Пугачова; 

 вулицею Курчатова; 

 вулицею Чайковського; 

 вулицею Ярослава Мудрого; 

 вулицею Чкалова; 

 вулицею Єдності; 

 вулицею Перекопською; 



 65 

 проектними вулицями, як показано на схемі.

 

Разом з тим, даним проектом передбачається і ліквідація автобусного руху на 

окремих ділянках вуличної мережі (загальною протяжністю 7,7 км), зокрема: 

 ділянка по вул. Павлівській; 

 по вул. Короленка; 

 по вул. Лобановського; 

 по вул. Івана Богуна; 

 по вул. Каховській; 

 по вул. Іліци. 

На проектний етап довжина ліній руху автобусу становитиме 37,6 км, а щільність 

ліній руху громадського транспорту відносно освоєної території міста становитиме 1,75 

км/км
2
. 

Легковий транспорт 

Зважаючи на дуже високий рівень автомобілізації (згідно інформації, наданої у 

листі №31/11-3544-2124 від 17.08.2018 р. територіального сервісного центру МВС 

України №3544) у місті на даний час, проектом не передбачалося його підвищення. 

Загальний рівень автомобілізації на розрахунковий строк залишиться 690 одиниць на 1000 

мешканців. Рівень автомобілізації за легковими автомобілями прийнято 450 одиниць на 

1000 мешканців, в т.ч. 400 – індивідуального користування. Таким чином, з урахуванням 

проектної чисельності населення в 17,7 тис. осіб, загальний парк легкового 

автотранспорту в м. Новоукраїнка складатиме 12200 одиниць, з них легкових автомобілів 

– 7960 одиниць (в т.ч. 7100 індивідуальних). 

Враховуючи, що 3,3 тис. мешканців проживатимуть в багатоквартирній забудові, 

для них має бути забезпечено 1320 машино-місць для постійного зберігання автомобілів. 

Транспортні засоби мешканців садибної забудови мають зберігатися на територіях 

ділянок їх власників. 

На даний час в місті наявні 398 (в ГСК по вул. Курчатова, Шевченка та 

Чайковського) гаражів для постійного зберігання приватних легкових автомобілів. Ще 

приблизно 1000 машино-місць пропонується забезпечити шляхом влаштування 

автостоянок для постійного зберігання автомобілів, або ж виділенням територій для 

будівництва боксових гаражів. Також, значну частину потреби у місцях зберігання 

автомобілів можливо вирішити шляхом влаштування гаражів в цокольних та підземних 

поверхах проектних житлових будинків нових кварталів, з дотриманням протипожежних 

та санітарних вимог. 
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Мережа АЗС в межах міста налічує 3 об‘єкти з загальною кількістю 

паливороздавальних колонок (ПРК) 15 одиниць. тому даним проектом не передбачається 

розміщення нових автозаправних станцій. Нормою навантаження на одну ПРК на АЗС 

складає близько 800 одиниць автотранспорту, таким чином, необхідна кількість ПРК 

становитиме: 

(12200 х 1,1 + 3052) / 800 = 21 паливо-роздавальних колонка, враховуючи 

необхідність заправки мототранспортних засобів та транзитного автотранспорту 

(прийнято 10%). Відповідно, є необхідність у будівництві однієї АЗС на 6 ПРК, або ж двох 

автозаправних станцій потужністю по 3-4 колонки (одну з яких доцільно розмістити на 

північній або північно-східній проектній ділянці обхідної дороги). 

Кількість постів обслуговування на станціях технічного обслуговування 

автомобілів на перспективу має складати (при нормі 600 автомобілів на 1 пост): 

12200 / 600 = 20 постів. Враховуючи наявність в місті на сьогоднішній день лише 1 

СТО з трьома постами обслуговування, на перспективу передбачається будівництво нових 

станцій технічного обслуговування. Проектом пропонується перспективне розміщення 3-х 

СТО (на 6 постів кожна), як на новій ділянці обходу міста, так і ближче до центральної 

зони. Наведені показники є орієнтовними для резервування територій для АЗС і СТО на 

стадії генерального плану, уточнені дані мають бути визначені на подальших стадіях 

проектування. 

Магістральна вулична мережа. 

Виходячи з рішень генерального плану міста буде модернізована магістральна 

вулична мережа міста. Одним з основних рішень даного проекту є ряд заходів, 

направлених на поліпшення транспортних зв‘язків між відокремленими залізничними 

лініями та водотоками частин міста. 

В якості вирішення цієї проблеми пропонується будівництво шляхопроводів через 

магістральні залізничні лінії Помічна – Чорноліська. Такі споруди будуть розташовані: 

 у створі вулиці Миру; 

 у створі вулиці Пугачова (її проектної пробивки на південь); 

 на північній ділянці обхідної дороги. 

Через водотоки (річки Чорний Ташлик та Помічну) також намічено будівництво 

ряду мостових переходів: 

 у створі проектної пробивки вул. Пугачова на південь до вул. Віталія Яреми 

(через р. Чорний Ташлик); 

 між вулицями Іліци та Сагайдачного (Польової) через р. Чорний Ташлик; 

 між вулицями Волошковою та Сагайдачного (через р. Чорний Ташлик); 
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 на зв‘язку вулиць Героїв України та Кропивницького через р. Грузьку; 

 на південній ділянці обходу міста (через р. Грузьку); 

 у створі вулиці Ярослава Мудрого (через р. Чорний Ташлик); 

 у створі вулиці Єдності (через р. Чорний Ташлик); 

 на північно-східній ділянці обходу міста (через р. Чорний Ташлик). 

Найважливішим заходом з розвантаження вуличної мережі міста від вантажного та 

транзитного автотранспорту стане будівництво обхідної дороги. Проектом передбачено 

будівництво 2-х її ділянок: 

 північна, від автодороги О-121401 (напрямок на Добровеличківку) до 

автодороги Т-24-01, довжина ділянки 6,7 км; 

 південна ділянка, від автодороги Т-24-01 до автодороги Т-15-04, 

протяжністю 8,2 км. 

Поєднані вони будуть існуючою ділянкою автодороги Т-24-01. 

Будівництво нових магістральних вулиць передбачено на ділянках нової житлової 

та промислової забудови, також, окремі вулиці переводяться з місцевого рівня до 

магістральних. Зазначені заходи показані на відповідній схемі у складі проекту. Загальна 

протяжність проектних ділянок будівництва магістральної мережі становить 20,73 км, 

переведення з місцевих до магістральних – 3,41 км. 

Параметри магістральних вулиць, такі, як ширина проїзної частини та габарит в 

червоних лініях, визначались з урахуванням нормативів ДБН 360-92** та ДБН 2.3.5-2001 

для проектних магістралей; та з урахуванням забудови, що склалася, для існуючих вулиць. 

Протяжність магістральних вулиць складатиме на розрахунковий строк 69,3 км, а 

щільність їх мережі становитиме 3,2 км/км. кв. 

Велосипедні доріжки та створення безбар‘єрного середовища 

Проектом передбачається влаштування велосипедних доріжок вздовж основних 

магістральних вулиць. Велосипедні доріжки пропонується влаштовувати по обидві 

сторони від проїзної частини. Ширина та розміщення велосипедних доріжок має 

відповідати нормативним вимогам. Більш детально проходження велосипедних доріжок 

необхідно проробити на подальших стадіях проектування. 

В центральній частині міста пропонується влаштувати безбар‘єрне середовище для 

руху людей з особливими потребами. В місцях на регульованих пішохідних переходах 

необхідно передбачити плавні з‘їзди до проїзної частини. В установах, що проводять 

адміністративну і громадську роботу та закладах охорони здоров‘я слід передбачити 

пандусу для людей з особливими потребами. Також пропонується обладнати регульовані 
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пішохідні переходи звуковою сигналізацією. Дані питання уточнюються на подальших 

стадіях проектування. 

Інженерне облаштування території 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного 

забезпечення території (рис. 10). 

 

Рис. 10. Схема інженерного обладнання території. Електро- та водопостачання. 

Водовідведення. 
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Будівництво інженерних мереж та споруд здійснюється згідно спеціальних 

проєктів (або розділів проєктів), а об‘єми водопостачання та енергоспоживання 

комплексу, що проєктується визначаються технологічними потребами. 

Водопостачання 

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста та 

підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду, потреба у воді на 

розрахунковий період проекту складе, у тис. м3/макс.добу: 

 Розрахунковий період 

Вода питної якості 4,48 

Технічна вода 1,68 

 

Розрахунки по групах водокористувачів наведені у табл. 7. 

Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за Державними 

будівельними нормами містобудування ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН 

В.2.5-64:2012. Дані об‘єми підлягають уточненню при розробці галузевих схем на 

наступних стадіях проектування. В зв‘язку з конфіденційністю інформації по 

підприємствам та відсутністю інформації в органах Державної служби статистики, 

розрахунки об‘ємів води на технологічні потреби підприємств у даному розділі не 

приводяться так як відсутні вихідні дані. Дане питання вирішується на наступних стадіях 

проектування при розробці проекту конкретного об‘єкту. Розрахункові витрати води для 

потреб виробництва приймають за вказівкою технологів даної галузі та на підставі даних 

по розрахунковим об‘ємам продукції, типу устаткування та апаратури на підприємстві. 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння, в цілому по місту складають 378 м3 

(витрата води на зовнішнє пожежогасіння двох розрахункових пожеж по 15 л/с; на 

внутрішнє пожежогасіння - два струмені із витратою по 2,5 л/с; тривалість гасіння пожежі 

- 3 години). Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному 

населеному пункті – 24 години. Відновлення пожежного об‘єму води забезпечується при 

знижені подачі води на інші потреби на 9%, що не перевищує допустимих показників 

згідно ДБН В.2.5-74:2013 п.6.2.14. Протипожежний запас намічається зберігати в 

резервуарах чистої води на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної 

зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до 

розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості 

будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті 

повинно бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та громадських 

будівель, вказаних у табл. 4, ДБН В.2.5-74:2013). 
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Покриття розрахункових потреб у воді питної якості, в першу чергу, 

передбачається за рахунок максимального використання наявних ресурсів підземних вод 

(ДБН В.2.5-74:2013 п. 7.4). Перший пояс ЗСО - 30 м, межі другого та третього поясів 

визначаються спеціалізованим проектом водозабору. 

Для цього необхідно провести роботи по розвідці та затвердженню запасів 

підземних вод, визначенню перспективних ділянок для облаштування водозаборів, 

проектного дебіту артезіанських свердловин. Провести будівництво необхідної кількості 

свердловин із врахуванням забезпечення 100% покриття розрахункових потреб у воді 

питної якості. В зв‘язку із низькою водозабезпеченістю району підземними водами, для 

покриття розрахункових потреб можливо додаткове використання води із поверхневих 

джерел. 

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами 

топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, гідрохімічних та інших вишукувань і 

санітарно-гігієнічних обстежень (ДБН В.2.5-74:2013 п. 7.2). 

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим 

комунальним водопроводом зі створенням єдиної системи водопостачання в межах міста. 

Це має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю та раціональним 

використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все 

населення міста. 

Система другої категорії подачі води, об‘єднана (господарсько-побутова та 

протипожежна), магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького тиску з 

встановленням пожежних гідрантів (не більше ніж 150 м один від одного, ДБН В.2.5-

74:2013), а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи 

системи, що відносяться до протипожежного водопостачання – першої категорії. 

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання не може 

забезпечити подачу розрахункової потреби у воді питної якості. Проектом передбачається 

її реконструкція зі збільшенням пропускної спроможності (з урахуванням уніфікації 

споруд) до 4,50 тис. м3/добу. Для цього необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, 

кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у 

районах перспективної забудови та існуючої забудови, яка на даний час не забезпечена 

централізованим водопостачанням. 

Остаточно, вибір джерела, місце розміщення водозаборів, необхідна кількість 

додаткових свердловин, потрібність у будівництві водоочисних та інших водопровідних 

споруд, які необхідні для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання 

міста визначається на наступних стадіях проектування при розробці спеціалізованого 
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проекту, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, на підставі сучасних 

технічних та місцевих умов, з врахуванням пропозицій КП  Водокомунгосп» та рішень 

органів місцевого самоврядування. 

Для оптимізації роботи системи водопостачання, на подальших стадіях 

проектування, рекомендується виконати гідравлічний розрахунок мереж у відповідності з 

новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів. 

Питання технічного водопостачання підприємств розглядається окремою роботою 

на стадії розробки галузевих схем. Відповідно до вимог ДСП № 173-96 (п. 7.8) 

використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов‘язані з господарсько-

питним водопостачанням не допускається. 

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання 

місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, використання води міського водопроводу 

- тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі 

установи, лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування з 

залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, 

визначення джерел, на підставі сучасних технічних умов та інвестиційних пропозицій. 

Основні заходи щодо організації водопостачання міста: 

 Будівництво додаткового водозабору з комплексом водопровідних споруд, 

водоводів та мереж централізованої системи водопостачання міста. 

 Доведення продуктивності централізованої системи водопостачання до 4,50 

тис.м3/добу. 

 Удосконалення системи подачі та розподілу води будівництвом нових і 

перекладкою амортизованих водоводів і мереж з використанням сучасних методів 

прокладки та матеріалів труб. 

 Повне обладнання житлового фонду системами водопостачання. 

 Повне обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами 

тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо. 

 Створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським 

комплексом. 

 Першочергове забезпечення мережами централізованого водопостачання об‘єктів 

соціальної сфери (заклади дошкільної та шкільної освіти, лікувально-

профілактичних закладів, спортивних споруд тощо). 

 Впровадження використання індивідуальних і колективних установок (пристроїв) 

доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, у 
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тому числі першочергово в лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних 

закладах, підприємствах харчової промисловості та громадського харчування. 

 Розробка та запровадження комплексу заходів направлених на зменшення 

собівартості подачі та реалізації води. 

 Модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад 

функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. 

Невідкладні заходи загальноміського значення: 

 Проведення геологорозвідувальних робіт по визначенню місць закладання 

пошукових свердловин. 

 Буріння геологорозвідувальних свердловин. 

 Розробка проектної документації на будівництво нових свердловин, 

водопровідних споруд із встановленням переліку необхідного устаткування, 

нових магістральних та розподільчих мереж. 

 Ремонт існуючих свердловин для відновлення їх дебіту (5 одиниць) із заміною 

насосного обладнання. 

 Будівництво нових свердловин. 

 Реконструкція внутрішніх і зовнішніх мереж та обладнання насосної станції 

другого підйому. 

 Капремонт (включаючи покрівлі) будівель насосної станції другого підйому та 

хлораторної, адмінбудівлі,. 

 Реконструкція магістрального водогону від насосної станції 2-го підйому до вул. 

Курчатова. 

 Реконструкція мереж водопостачання по вулицях Промислова, Курчатова, 

Толстого, Дитяча, Пугачова. 

 Реконструкція водопровідних мереж від переходу через річку Чорний Ташлик до 

вул. Покровська. 

 Придбання резервних насосів для свердловин КП  Водокомунгосп» №1, №2 та 

№3, а також строп для їх кріплення, довжиною 110 метрів. 

 Будівництво частини огорожі санітарної зони першого поясу свердловини №3 

довжиною 65 п/м (на вимогу Держпродспоживслужби в Новоукраїнському 

районі). 

 Придбання та встановлення лічильників обліку водопостачання в 

багатоквартирних будинках. 
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 Придбання екскаватора для проведення ремонтних та аварійних робіт, 

автоцистерни для підвозу води (4 м3), трасошукача, трансформатора 63кВА на 

ЗТП 427 (насосна станція 2-го підйому). 

 Розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток 

системи водопостачання відповідно до рішень даного проекту щодо кількості та 

розміщення водокористувачів, визначення повного складу першочергових та 

перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів. 

Орієнтовна вартість – 21,00 млн. грн. 

Каналізація 

Відповідно до розрахункових обсягів водоспоживання (табл. 7) об‘єм 

промпобутових стічних вод на розрахунковий період складе 4,21 тис. м
3
/макс.добу. 

Відведення стічних вод передбачається централізованою комунальною каналізацією зі 

створенням єдиної системи каналізації в межах міста. 

Для забезпечення відведення проектного об‘єму стічних вод, з урахуванням 100% 

каналізування забудови в межах населеного пункту, необхідно провести розширення та 

збільшення виробничої потужності існуючої системи каналізації. Для цього потрібно 

виконати роботи з реконструкції існуючих споруд та мереж (насосних станцій, 

самопливних колекторів, напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних 

насосних станцій, прокладання самопливної і напірної мереж каналізації в районах нової 

та існуючої неканалiзованої забудови, поступового охоплення всієї забудови міста 

централізованою каналізацією. 

Першочергово, необхідно провести будівництво централізованих мереж каналізації 

в районах забудови, яка забезпечена централізованим водопостачанням та від 

неканалізованих об‘єктів соціальної сфери (заклади дошкільної та шкільної освіти, 

лікувально-профілактичних закладів, спортивних споруд тощо). 

Сумарна виробнича потужність існуючих каналізаційних очисних споруд значно 

менша ніж необхідна для забезпечення очищення розрахункового об‘єму стічних вод. В 

зв‘язку з тим, що ділянки КОС розташовані в межах території міста та частково 

 затиснені» існуючою житловою забудовою, розширення зі збільшенням виробничої 

потужності та площі територій ділянок існуючих КОС не можливе. 

Тому, для забезпечення нормативного очищення розрахункового добового об‘єму 

стічних вод (4210 м
3
), проектом передбачається будівництво нових каналізаційних 

очисних споруд у північно-західній частині м. Новоукраїнка. 

Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної 

структури та біологічної активності, можливість її подальшого використання. 
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Відновлення якості води може здійснюватися як за традиційною схемою - глибоке 

біологічне очищення, знезараження, доочищення у ставках з вищою водною рослинністю, 

так і на базі новітніх технологій. 

Даним проектом рекомендується використання закритих каналізаційних очисних 

споруд блочно-модульного типу, розрахованих на повне біологічне очищення та 

знезараження зворотних вод. Необхідна продуктивність КОС - 4,30 тис. м3/добу. 

Орієнтовна площа ділянки під розміщення КОС – 0,30 га, санітарно-захисна зона – 105 м 

(ДБН Б.2.2-12:2018, додаток И.3, примітка 3). 

Застосування подібної технології дозволяє поступово нарощувати продуктивність 

КОС (відповідно до розвитку каналізаційних мереж), формувати черги будівництва та їх 

фінансування. 

Відповідно до вимог Закону України  Про забезпечення санітарно-

епідеміологічного добробуту населення» за відсутності вільних потужностей головних 

споруд та інших основних елементів водопровідно-каналізаційного господарства 

розміщення нових або збільшення водоспоживання (водовідведення) існуючих 

водокористувачів не допускається. 

Після очищення та знезараження (ультрафіолетове опромінення) стічні води будуть 

скидатись у р. Плетений Ташлик. 

У поливальний період року, очищені та знезаражені стічні води можливо 

використовувати для зрошення зелених насаджень, з урахуванням виконання вимог 

передбачених у висновку Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва № 

21/4191 від 5.11.02. Для партерних газонів та квітників система зрошення – внутрішньо - 

ґрунтова, для садових газонів з посадками дерев та чагарників допускається поверхневий 

спосіб поливання з розташуванням зрошувачів на висоті декілька сантиметрів від 

поверхні землі. Зрошення насаджень у першому поясі зони санітарної охорони джерел 

питного водопостачання і поливання покриттів проїздів та майданчиків – тільки водою із 

госппитного водопроводу. 

Осад, що утворюється в процесах кондиціювання зворотних вод після механічного 

зневоднення та знезараження може використовуватись для удобрювання ґрунтів. 

Після будівництва нових КОС, організації відведення на них повного об‘єму 

стічних вод міста з послідуючим їх очищенням, існуючі каналізаційні очисні споруди 

підлягають закриттю з проведенням демонтажу будівель та споруд, рекультивації та 

санації їх ділянок. 

У складі даного проекту розробляється принципова схема магістральних мереж та 

головних споруд систем каналізації, виконуються розрахунки загального добового об‘єму 
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стічних вод з урахуванням 100% каналізування забудови в межах населеного пункту на 

розрахунковий період. 

Детальніше, визначення місця розміщення очисних споруд, вибір технології 

очищення та уточнення розрахункових показників вирішується на наступних стадіях 

проектування, при розробці спеціалізованих проектів, з урахуванням рішень даного 

проекту, детального аналізу місцевих умов, вихідних даних на проектування. Остаточний 

вибір варіанту належить до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Обов‘язкові умови впровадження очисних споруд: 

 забезпечення надійного централізованого госппитного водопостачання; 

 сертифікація технології та установок очищення; 

 глибоке очищення та знезараження стічних вод; 

 приведення площі зелених насаджень у відповідність з діючими нормативами 

озеленення, що дозволить використовувати очищені стічні води для зрошення; 

 улаштування локальних систем без випуску стічних вод, тобто повного їх 

використання; 

 забезпечення нормативної санітарно-захисної зони. 

 організація постійного та надійного моніторингу санітарного та екологічного 

стану території населених пунктів; 

 виконання інших вимог місцевих органів санітарного та екологічного нагляду. 

На подальших стадіях проектування необхідна розробка спеціалізованої схеми 

водовідведення відповідно до рішень даного проекту щодо складу, кількості та 

розміщення водокористувачів, з визначенням технологічних параметрів елементів 

системи, уточненням першочергових та перспективних заходів, розробкою економічного 

механізму реалізації даної схеми. 

На перший час, очищення стічних вод буде здійснюватися по існуючої схемі на 

існуючих КОС, з урахуванням реконструкції або заміни зношеного устаткування. 

Відповідно до п.2.21 Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць N 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських 

будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, 

допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб повинен бути 

водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку систем каналізації: 

 Будівництво нових каналізаційних очисних споруд. 

 Реконструкція та модернізація існуючих каналізаційних очисних споруд. 
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 Модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і 

напірних трубопроводів з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною 

та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій з встановленням 

решіток, насосних агрегатів, реконструкцією запірної арматури, дублюванням 

напірних трубопроводів. 

 Будівництво мереж, насосних станцій, напірних колекторів у районах нової та 

існуючої неканалізованої забудови. 

 Забезпечення на кінець розрахункового періоду проекту повного охоплення 

житлового фонду централізованою каналізацією. 

 Закриття існуючих КОС з проведенням демонтажу будівель та споруд, 

рекультивації та санації їх ділянок (після будівництва нових КОС, організації 

відведення на них повного об‘єму стічних вод міста). 

 Розробка та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у 

міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення 

нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і 

доочистки. 

Невідкладні заходи загальноміського значення: 

 Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво нових 

каналізаційних очисних споруд. 

 Придбання та встановлення лічильників обліку водопостачання та водовідведення 

в багатоквартирних будинках. 

 Очистка та реконструкція мулових майданчиків (2 одиниці) на КОС по вул. 

Шевченка. 

 Очистка та реконструкція мулових майданчиків (2 одиниці) на КОС по вул. 

Курчатова (район цукровий завод). 

 Реконструкції дільниці каналізаційної мережі в районі селища цукрового заводу 

 Розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток 

системи каналізації відповідно до рішень даного проекту щодо кількості та 

розміщення водокористувачів, визначення повного складу першочергових та 

перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів. 

Орієнтовна вартість заходів – 6,00 млн. грн. 

Таблиця 8. 

Розрахунок об’ємів водоспоживання та водовідведення 

Групи водокористувачів Чисельність 

споживачів, тис.чол 

Норма, 

л/добу 

Об‘єм 

тис.м
3
/добу 
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Госппитні потреби населення 

- багатоквартирна житлова забудова з централізованим 

гарячим водопостачанням 

3,30 240 0,79 

- садибна забудова з місцевими водонагрівачами 14,40 170 2,45 

Разом: - середньодобово   3,24 

            - максимальна доба  к=1,2 3,89 

Невраховані витрати  10% 0,32 

Полив-миття територій, у т.ч.: 

- із міського водопроводу 17,70 15 0,27 

- із локальних систем 17,70 30 0,53 

- зрошення присадибних ділянок 14,40 80 1,15 

Разом: - вода питної якості   4,48 

- технічна вода   1,68 

Стічні води 

- населення   3,89 

- невраховані   0,32 

Разом   4,21 

Примітки: 

Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем 

водопостачання та водовідведення. 

Санітарне очищення 

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2018 обсяг утворення твердих побутових відходів 

та сміття з вулиць, на розрахунковий період проекту, складе 9,82 тис. т/рік (чисельність 

населення 17,70 тис. осіб; норма утворення ТПВ на одну особу - 350 кг/рік та додатково 

10%, що враховують утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів; 

норма утворення сміття з вулиць - 5 кг/м2). Для забезпечення можливості видалення 

обсягу ТПВ, що буде утворений до кінця розрахункового періоду проекту, необхідна 

ділянка площею 3,93 га (з розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 

20 років), санітарно-захисна зона - 500м. 

На перший час, проектний обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з 

вулиць буде видалятися по існуючої схемі, при умові проведення технічного 

облаштування звалищ та приведення їх стану у відповідність до діючих санітарних та 

екологічних вимог функціонування. 

В подальшому - на підприємстві промислової переробки відходів. Будівництво 

якого, згідно з проектом  Схема планування території Кіровоградської області», 

розробник ДП  ДІПРОМІСТО» (м. Київ, 2011 рік), передбачено в Новоукраїнському 

районі. 
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Остаточне розміщення підприємства промислової переробки відходів вирішується 

на подальших стадіях проектування після розробки спеціалізованих схем санітарного 

очищення, з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, екологічного аналізу та 

інвестиційних пропозицій. Керуючись ст. 21 Закону України  Про відходи», питання 

щодо розміщення на своїй території об‘єктів поводження з відходами, створення полігонів 

для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, 

вирішуються органами місцевого самоврядування. 

Після будівництва та початку функціонування підприємства промислової 

переробки відходів, існуючі звалища підлягають закриттю із проведенням рекультивації 

та санації їх ділянок. 

Для рекультивації ділянок звалищ пропонується почергове розміщення 

сміттєсортувальної станції поблизу, або на території їх ділянок. Яка в подальшому буде 

використовуватись в загальній схемі санітарного очищення міста. Розмір санітарно-

захисної зони – 100 м. 

Прийняття остаточного рішення є пріоритетом органів місцевого самоврядування. 

Для зменшення кількості ТПВ, що транспортуються і захоронюються, а також для 

забезпечення виконання  Програми поводження з твердими побутовими відходами» 

(постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) передбачається подальше 

поетапне впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів із 

наступним використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини. За умови 

організації роздільного збору, обсяг захоронення побутових відходів можна зменшити на 

30-50%. 

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення території міста: 4 

сміттєвоза; 9 прибиральних машин та механізмів. 

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми 

санітарного очищення. 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення: 

– Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів. 

– Визначення місць розміщення та облаштування майданчиків для організованого 

збору ТПВ. 

– Придбання спецавтотранспорту. 

– Поетапне впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, 

польового компостування відходів зеленого господарства, подрібнення та ущільнення 

відходів, а також інших заходів, що спрямовані на зменшення обсягів вивозу і 

захоронення відходів. 
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Першочергові заходи: 

– Розробка (корегування) спеціалізованої схеми санітарного очищення м. 

Новоукраїнка (після затвердження даного проекту) з уточненням першочергових та 

перспективних заходів, спрямованих на поетапне впровадження роздільного збору 

твердих побутових відходів, одержання вторинної сировини та вилучення небезпечних 

відходів, що є у складі побутових відходів, зменшення кількості відходів, що 

захоронюються на полігонах ТПВ та звалищах, відповідних витрат на транспортування, 

поліпшення екологічного та санітарного стану не тільки території міста, а і громади в 

цілому. 

Електропостачання 

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних 

навантажень на довгостроковий період. Електричні навантаження підраховані згідно до 

архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання 

на проектування та питомих нормативів. 

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних 

навантажень для потреб м. Новоукраїнка на розрахунковий період будівництва для 

комунально-побутових та господарських споживачів виконується згідно ДБН Б.2.2-

12:2018  Планування та забудова територій» по укрупнених показниках 

електроспоживання, з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання 

електроенергії та приймається 1600 кВт*годин/людину в рік при річній кількості годин 

використання максимуму навантаження 5700 годин для середньоповерхової (до 10 

поверхів) та садибної забудови (для малих міст застосовуємо понижувальний коефіцієнт 

0,8 – згідно ДБН Б.2.2-12:2018 табл. 11.4. Примітка 2), в яких враховується громадський та 

житловий сектор, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє 

освітлення, транспорт, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

Закладена в проекті забезпеченість населення міста житлоплощею на 

розрахунковий строк передбачає для мешканців більшу комфортність ніж існуюча, що 

викличе збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. 

Розрахункове перспективне електроспоживання та максимальні навантаження на 

кінець розрахункового строку складатимуть 51,0 млн. кВт*годин/рік та 10,9 МВт 

відповідно. 

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. 

Новоукраїнка, в зв‘язку зі ростом навантажень та для забезпечення надійного 

електропостачання споживачів міста, пропонується проведення наступних заходів: 
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1. Для покриття зростаючих на розрахунковий строк електричних навантажень 

рекомендується провести реконструкцію та технічне переоснащення на ПС 35/10кВ 

 Тракторна» та ПС 150/35/10кВ  Новоукраїнка» із заміною зношеного та морально 

застарілого обладнання. 

2. Розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 

10-0,4кВ, для чого на території міста передбачити будівництво необхідної кількості 

розподільних пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-

10/0,4кВ), мереж 10кВ і 0,4кВ і зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення, 

потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до розподільчої мережі міста 

вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов 

енергопостачальної організації. 

3. При забудові проектних площадок враховані місця розташування існуючих та 

перспективних повітряних ліній 35кВ та 150кВ з збереженням технічних коридорів і 

охоронних зон. 

4. На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію 

та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально 

застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

В Кіровоградській області є великий потенціал для розвитку поновлюваних джерел 

енергії, зокрема, сонячної. Альтернативна енергетика є одним з рішень енергетичних 

проблем. Як додаткове джерело електроенергії в м. Новоукраїнка може бути використана 

енергія сонця, так як потенціал сонячної енергії даної території є достатньо високим для 

будівництва сонячних електростанцій. 

На території міста є ділянки, які не використовуються в сільському господарстві і 

ідеально підходять для установки на них сонячних електростанцій. Також необхідно 

розвивати дахові, приватні установки, установки на малих комерційних підприємствах, 

що використовують геліоколлектори. Будівництво сонячних електростанцій дозволить 

створити мережу локальних генеруючих потужностей на території міста в безпосередній 

близькості від споживачів, а також в місцях найбільшого енергодефіциту. 

Даним проектом рекомендується будівництво генеруючої електростанції на 

сонячних батареях (сумарна територія для встановлення сонячних батарей складатиме 

близько 30га невживаної в сільському господарстві території) загальною потужністю 

близько 15МВт. Для видачі електроенергії на напрузі 35кВ в існуючу мережу необхідно 

провести будівництво пристанційного вузла ПС-35кВ  СЕС» та ЛЕП-35кВ до нього. Для 

видачі потужності сонячої електростанції, що рекомендовані до будівництва, необхідна 

розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність 
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сонячних батарей, необхідність спорудження нової підстанції 35кВ (пристанційного вузла 

ПС-35кВ) та нових ліній електропередачі 35кВ (точка підключення СЕС). У зв‘язку з цим, 

після розробки та погодження ТЕО повинні уточнюватись розташування нової ПС-35кВ 

та траси ЛЕП-35кВ. 

Положення трансформаторних підстанцій та траси ліній електропередачі 35-150кВ 

показано на схемі. 

Теплопостачання 

Виходячи з перспективи розвитку міста Новоукраїнка, теплопостачання існуючого 

та нового житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування населених пунктів і 

надалі вирішується через використання автономних та індивідуальних систем 

теплопостачання. 

Розрахунки укрупнених теплових потоків для споживачів виконано у відповідності 

до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 ―Теплові мережі‖, ―ДБН В.2.6-

31:2016 ―Теплова ізоляція будівель‖ ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 ―Будівельна кліматологія‖. 

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання 

визначено: для житлово-комунального сектору – згідно даних щодо динаміки розвитку 

житлового фонду та розселення населення. Результати розрахунків орієнтовних величин 

необхідного теплового потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на кінець етапу 

освоєння і реалізації проектних рішень та обсягів будівництва наведено в таблиці 8. 

Таблиця 9. 

№ 

з/п Споживачі 

Тепловий потік, МВт (розрахунковий етап) 

Опалення, 

вентиляція 

Гаряче 

водопостачання 
Всього 

1 Житловий фонд, заклади та 

підприємства обслуговування в 

проектних межах м. Новоукраїнка 

37,9 2,35 39,84 

2 Те ж по площадках нової забудови 3,03 0,18 3,21 

 

Даним проектом передбачається подальше використання твердого палива та 

електрики як основних енергоносіїв для теплогенеруючого обладнання. Для об‘єктів 

нового житлово-комунального будівництва проектом пропонується використання 

електричної енергії як єдиного ресурсу для комунальних потреб, у тому числі і 

теплопостачання. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання 

комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної 

спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з 
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використанням електрики у періоді ―нічного‖ тарифу і природного газу є пріоритетним в 

першу чергу для об‘єктів бюджетної та соціальної сфери. 

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних 

ресурсів для теплопостачання об‘єктів пропонується застосування теплових установок 

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

теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе 

використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання 

тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне 

застосування ТНУ з геліосистемами. 

Вибір варіанту системи теплопостачання об‘єкту, кількість джерел 

теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на 

подальших етапах проектування за техніко-економічними розрахунками та 

обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних 

пропозицій. 

Газопостачання 

Оскільки система газопостачання у м. Новоукраїнка повністю відсутня, а також 

через дуже низьку перспективу її будівництва та улаштування, газопостачання міста 

Новоукраїнка даним проектом не передбачається. Приготування їжі в житлово-

комунальному секторі є і надалі передбачається через використання електроенергії. 

Незначна частка споживачів зрідженого газу буде скорочуватись по мірі розвитку системи 

електропостачання міста з урахуванням споживачів нового житлово-комунального 

будівництва. 

Протипожежні заходи 

На даний час в місті Новоукраїнка функціонує 2 пожежних депо, що обслуговують 

саме місто та Новоукраїнський район. 19 державна пожежна-рятувальна частина 

Управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області, 

депо якої відноситься до ІІ типу, що розташоване за адресою м. Новоукраїнка, вул. 

Курчатова 21. Також в місті наявна пожежно-сторожева охоронна філія ПАТ  Державна 

продовольчо-зернова корпорація України» (Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів), 

депо якої відноситься до І типу та розташовано за адресою по вул. Чайковського 28, та 

має обслуговувати саме підприємство та допомагати в пожежогасінні 19 ДПРЧ. 

Сумарна кількість автоцистерн ДПРЧ, що містить 4 АЦ та 1 аварійно-рятувальний 

автомобіль, та пожежно-сторожевої охоронної філії, що містить 1 АЦ, дорівнює 5 (п‘яти), 

що відповідає нормативним вимогам п. 15.1 ДБН Б.2.2-12:2018 для міст з розрахунковою 
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кількістю населення до 20 тисяч осіб (17,7) та має становити 1 на 4 тис. осіб пожежних 

машин – автоцистерн або автонасосів. 

Територія міста лише частково попаде в радіус обслуговування існуючого ДПРЧ та 

допоміжної філії, що складає за нормативами 3 км по дорогах загального користування 

згідно п. 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2018. 

Тому проектом пропонується розмістити ще одне пожежне депо по вулиці 

Проектній, де розміститься пожежно-рятувальний підрозділ ІІІ типу на 1 (одну) пожежну 

машину – автоцистерну згідно табл. 15.1 ДБН Б.2.2-12:2018. Розмір земельної ділянки 

пожежного депо має дорівнювати 0,3-0,6 га відповідно до нормативу по п. 64 додатку Е.4 

ДБН Б.2.2-12:2018. 

Пріоритетність будівництва нових пожежних частин вирішується планами 

соціально-економічного розвитку міста. 

Виходячи з наявності в місті будівель заввишки більш ніж 4 поверхи, згідно ДБН 

Б.2.2-12:2018 табл. 15.12 у складі пожежного автопарку має бути ще 1 спецавтомобіль: АД 

(автодрабина), АП (автопідйомник). Розміщення 100% резерву основних пожежних 

машин (машин, які подають на пожежу вогнегасні речовини) слід передбачати у гаражних 

приміщеннях будівель пожежної частини (згідно вимог п.2.35 ДБН В.1.2-4-2006), тому по 

місту отримаємо 6 машин всього. 

Згідно з  Критеріями утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів…» 

затверджених постановою КМУ від 27.11.2013 № 874 нормативи прибуття державних 

пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику не мають перевищувати: на території 

міст — 10 хв. З урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг 

нормативи прибуття можуть бути перевищені, але не більше ніж на 5 хв. Якщо в зоні 

виїзду підрозділу (частини) розміщуються промислові підприємства, радіус 

обслуговування залежно від категорії виробництва становить до 2 або 4 км. 

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, спрямовані 

на попередження і боротьбу з пожежами. 

Необхідне дотримання протипожежних відстаней від житлових, громадських та 

адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових підприємств і 

сільськогосподарських будівель. 

При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати 

можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому числі 

із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з авто драбин і 

автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. 
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З метою створення оптимальних умов для гасіння пожеж у місті в цілому, 

передбачається кільцювання водопровідних мереж, встановлення на них пожежних 

гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного, створення необхідного 

протипожежного запасу води, яка повинна зберігатися на територіях водопровідних 

споруд (див. розділ  Водопостачання»). 

У районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок. 

На територіях громадських об‘єктів передбачаються, у залежності від їх місткості, 

резервуари для гасіння пожеж. 

На території садівничих товариств необхідно передбачити запаси води для 

пожежогасіння. 

Згідно вимоги п.15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2018 відстань від межі забудови населеного 

пункту до лісових масивів повинні бути не менше 50 м. 

До ставків і водойм слід передбачати проїзди для забору води пожежними 

автомобілями. Береги водойм пропонується облаштувати пірсами на відстані між ними не 

більше 500 м зі зручними транспортними під`їздами. Штучні водойми та пірси повинні 

бути обладнані зручними під‘їздами. Пірси мають забезпечити зручний забір води не 

менше ніж 2-ма пожежними машинами одночасно. Детальніше їх розташування 

проробляється на наступних стадіях проектування . 

Згідно вимог НАПБ А.01.001-2004 пожежні гідранти і водойми повинні мати 

під‘їзди з твердим покриттям, розрахованим на навантаження від пожежних автомобілів, 

розмірами не менше 12 м х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води 

будь-якої пори року. Детальніше їх розташування проробляється на наступних стадіях 

проектування (детальний план території та ін.). 

Інженерна підготовка і захист території 

Місто Новоукраїнка розташоване на берегах річки Чорний Ташлик та її приток - 

річок Грузької й Помічної. Річка Чорний Ташлик – ліва притока р. Синюхи, яка на 

відстані біля 20 км від селища бере свій початок поблизу с. Клинове Городоцького району 

Хмельницької області. Річка протікає з півночі на південь. Загальна протяжність річки 107 

км, площа водозбірного басейну 769 км2. 

Річка Грузька – ліва притока річки Чорний Ташлик, має загальну довжину 28,0 км, 

бере свій початок на схід від села Цибульки Миколаївської області. Тече на північний 

захід і північ, впадає у річку Чорний Ташлик в межах міста Новоукраїнка. Площа басейну 

153,0 км². Річище утворює меандри, пересічна його ширина 2 м, стік за регульовано 

ставками. Притоки - невеликі потічки. 
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Річка Помічна - ліва притока річки Чорний Ташлик, має загальну довжину 26,0 км, 

площа басейну 157,0 км². Бере свій початок на південній околиці села Помічна, 

формується з декількох безіменних струмків. 

Живлення річок відбувається за рахунок снігових, дощових та підземних вод. 

Навесні, під час танення снігу, річки виходять з берегів – настає весняна повінь. Восени 

частими є дощові паводки. 

Тимчасові водні потоки представлені потічками, які утворені стоком атмосферних 

опадів зливового характеру та сніготанення. 

Рельєф міста Новоукраїнка хвилястий, пересічений ярами та балками. Переважаючі 

позначки поверхні міста становлять 125,0-175,0 м, мінімальні приурочені до узбережь 

водних об‘єктів – 120,0-125,0 м, а максимальні – до 205,0 м – до підвищеної ділянки на 

північному сході міста. Переважаючі параметри ухилів поверхні не перевищують 8%; 

лише в районах виходу на терасу спостерігається незначне підвищення з показниками 

крутизни схилу більше 15%. 

Ґрунтові води залягають на глибині нижче 3,0 м. Території, що мають високий 

рівень залягання ґрунтових вод та заболоченості, знаходяться в заплавах річок. 

Четвертинні відкладення представлені лесовидними суглинками та лесами, 

внаслідок чого існує ймовірність розвитку просідання І типу. 

На території міста є ряд територій з порушеною поверхнею, це, насамперед, 

кар‘єри та звалища. 

Дощова каналізація та вертикальне планування 

Схему дощової каналізації розроблено згідно планувальних рішень на 

топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2018 

 Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012  Склад та зміст генерального 

плану населеного пункту» (рис. 11). Розділ підтверджує технічну спроможність та 

економічну доцільність архітектурно-планувального вирішення території. 
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Рис. 11. Генеральний план міста. Схема інженерної підготовки та захисту території. 

Дощова каналізація. 

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні 

питання: 

- забезпечення відводу поверхневих вод з території існуючої житлової забудови і 

вулиць, та територій намічених під освоєння генпланом ; 

- способи та напрями відведення дощових і талих вод; 
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- запобігання забруднення водних об‘єктів, шляхом влаштування очисних споруд 

дощової каналізації. 

На території міста Новоукраїнка Кіровоградської області централізовані мережі 

дощової каналізації відсутні, відведення дощових та талих вод практично не організовано. 

Атмосферні води за рельєфом по поверхні землі, твердим покриттям, тальвегам балок 

стікають у напрямку заплав річки Чорний Ташлик та її приток річок Грузька та Помічна. 

Відсутність організованого відведення поверхневих вод, відсутність очисних 

споруд дощової каналізації спричиняє забруднення навколишнього середовища, водної 

мережі та ґрунтів важкими металами та іншими токсичними та канцерогенними 

речовинами від осідання викидів автотранспорту, витікання паливо-мастильних 

матеріалів, продуктами руйнування твердого дорожнього покриття. 

Завдяки значним ухилам рельєфу та відсутності на таких територіях дощової 

каналізації під час опадів відбувається розвиток ерозійних процесів по тальвегам та 

схилам існуючих балок, розмивання твердого покриття, затоплення дощовими водами. 

Для поліпшення екологічного стану, запобігання забрудненню водних об‘єктів, 

благоустрою міської території необхідне будівництво системи дощової каналізації на всій 

забудованій території міста з відведенням стоків до очисних споруд та передбачити їх 

очищення. 

Інженерна підготовка та захист території 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного 

картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні 

рішення та перспективи розвитку міста визначився комплекс гідротехнічних заходів з 

інженерної підготовки та захисту території: 

- розчистка річок, струмків, благоустрій існуючих водойм; 

- захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей; 

- протизсувні та протиерозійні заходи; 

- протипросідні заходи. 

Розчистка річки, благоустрій існуючих водойм. 

В межах міста Новоукраїнка протікають річки Чорний Ташлик, Грузька та 

Помічна, загальною протяжністю біля 19,5 км. 

На території міста також є ряд водойм, які потребують розчистки. 

Живлення їх відбувається за рахунок ґрунтових вод та атмосферних опадів. 

Річки, струмки, ставки та інші водойми знаходяться в антисанітарному стані та 

потребують розчистки. Основною причиною замулення являється ерозія ґрунтів на 

прилеглих до водойм схилів. 
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Для оздоровлення річок та водойм, для пропуску паводкових вод, створення 

необхідних глибин необхідно розчистити русла від мулу і болотної рослинності, на 

окремих ділянках від побутового та будівельного сміття. Заходи по розчистці 

рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростають 

вологолюбивою рослинністю. В даних умовах періодичне спорожнення ставків з 

виконанням робіт по розчистці чаші необхідно проводити раз в 5 років. 

Вийнятий ґрунт при розчистці русел рекомендується розподілити по берегу так, 

щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів. 

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах, тому 

з‘явиться можливість використовувати ці території для організації відпочинку населення. 

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях 

для організованого скиду поверхневих вод. 

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, 

не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні 

території річок та струмків. 

Як згадувалось вище, на території міста є ряд ставків, що розділені земляними 

греблями. Даним проектом передбачається виконати реконструкцію всіх існуючих 

гідротехнічних споруд. 

Захист від підтоплення, ліквідація заболоченостей. 

Заплавні території річок підтоплюються ґрунтовими водами. Загальна площа 

підтоплення складає біля 80,0 га. Це ділянка у заплавах річок Чорний Ташлик, Грузька та 

Помічна. 

Для боротьби з високим рівнем ґрунтових вод рекомендується застосовувати, як 

спеціальні (влаштування дренажу), так і загального характеру (впорядкування 

поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) заходи 

Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж 

на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, 

парків, скверів та інших зелених насаджень. 

Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних умовах 

буде розчистка річки, струмків, балок та водойм. 

Заболочені ділянки на території міста рекомендується ліквідувати, так як такі 

ділянки можуть бути осередками виплоду малярійного комара. Заболочені ділянки і 

мілководдя передбачається використовувати під організацію зеленої зони відпочинку. 
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Для ліквідації осередку малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. 

Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну 

характеристику території. 

Комплекс протималярійних заходів включає: 

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; 

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; 

- пропуск малих водотоків в трубах; 

- засипку водойм, що не використовуються в містобудуванні; 

- регулювання стоку; 

- благоустрій берегів водойм. 

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом влаштування 

відкритої або закритої дренажної системи осушення і підсипки території. 

Протиерозійні заходи 

На території міста на схилах річок має інтенсивний розвиток яружно-балочна 

мережа. 

Ухили тут перевищують 8%. Є ряд ділянок, що мають значну крутизну та 

спостерігається розвиток ярів. Такі території є малосприятливими та несприятливими для 

забудови. Освоєння цих територій без попередніх заходів з інженерної підготовки 

неможливе. 

На схилах крутіше 6º розвивається лінійна ерозія (ріст ярів). Ерозійна діяльність 

проявляється найбільш інтенсивно під час сніготанення та літніх зливових дощів. 

Розмитий матеріал виноситься в річки. Також інтенсифікація росту ярів відбувається у 

весняно-літній період. У ярів та балок з‘являються нові та ростуть старі промоїни. По 

промоїнам, ярам і балкам верхів'ях відбувається перенос матеріалу, котрий частково 

відкладається в днищах, частково виноситься з ярів. По тальвегам балок наявні постійні та 

тимчасові водотоки. 

Важливими факторами у боротьбі зі зростанням ярів є прийоми, що направлені на 

регулювання стоку талих та зливових вод на вододілі. До них відносяться: 

лісомеліоративні заходи, правильна організація території та закріплення балок 

дерев‘яними та кущовими насадженнями. У боротьбі з ерозійними процесами і зсувами, 

даним проектом передбачається виконати комплекс протиерозійих і протизсувних заходів. 

Комплекс цих заходів рекомендується виконувати враховуючи функціональне 

використання території і господарську діяльність людини. 

Господарська діяльність людини може викликати появу негативних процесів 

(руйнування і зсуви схилів ярів і балок, утворення обвалів, промоїн, ритвин і ін.), що 
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надалі спричинить собою руйнування корисних для будівництва територій, руйнування 

існуючих будівель і споруд. У зв'язку з цим в боротьбі з водною ерозією передбачається 

виконати комплекс протиерозійних заходів, що складаються з лесомеліоратівних і 

гідротехнічних. Враховуючи специфіку яружно-балкової мережі, рекомендується 

комплексне застосування вищеназваних заходів, що дозволить отримати більший ефект в 

стабілізації ерозійних процесів. Гідротехнічні споруди рекомендується розташовувати на 

вершинах і дні ярів і балок - в місцях найбільш схильних до розмиву водним потоком, а 

лесомеліоративні заходи - на крутих схилах, прибалочних і прияружних ділянках. З метою 

зменшення надходження поверхневого стоку з боку водозбірної площі, на вершинах ярів, 

розташованих за межами забудови, рекомендується влаштування водовідвідних валів, а з 

метою зменшення руйнівної енергії водного потоку по дну і вершинах ярів і балок, 

розташованих в забудованих кварталах -необхідно влаштування перепадів, бистротоків і 

донних запруд, лотків і ін. споруд. У місцях прокладки автодоріг, яри або їх вершини 

передбачається засипати з обов'язковою прокладкою дренажного колектора по тальвегу 

частини, що засипається, або цілого яру. Круті схили балок і ярів рекомендується 

уположити і терасувати. Для попередження зсувів і обвалів схилів, забороняється 

додаткова пригрузка брівки і підрізка підошви схилів. У комплексі з протиерозійними 

роботами необхідно виконати і протизсувні заходи профілактичного характеру, які 

направлені на забезпечення стійкості зсувних та зсувонебезпечних схилів шляхом 

усунення причин, що викликають ці явища. Профілактичні протизсувні заходи 

рекомендується виконати на всіх зсувонебезпечних схилах. Вони складаються із: 

- збереження трав'янистого і деревно-чагарникового покриву на схилах; 

- відведення поверхневого стоку з зсувонебезпечних ділянок; 

- заборони значної пригрузки зсувних схилів; 

- розміщення будівель і споруд на ділянках, найбільш віддалених від брівок схилів 

з пристроєм застенних дренажів у будівель; уположення схилів; 

- заборони підрізування схилів і ін. 

У разі потреби будівництва окремих будівель і споруд (переважно комунального 

господарства) на схилах, дні ярів і балок необхідно виконати повний комплекс 

спеціальних або основних протизсувних заходів, що включають: відведення підземних і 

поверхневих вод (влаштування дренажу і зливостоків), розвантаження верхньої зони 

схилу, будівництво підпірних стінок, уположення схилу і видалення зсувних мас, 

влаштування контрбанкетів та інших споруд. 

Загальна площа територій, що потребують проведення протиерозійних та 

протизсувних заходів становить близько 120,0 га. 
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Протипросідні заходи 

Так як ґрунти на території міста представлені лесовидними суглинками, внаслідок 

чого існує ймовірність розвитку І типу просадності, то необхідно при будівництві вжити 

відповідні протипросідні заходи. 

Для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне 

інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під будинки і споруди. 

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та 

експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними 

заходами, спрямованими на запобігання просідним властивостям ґрунтів: 

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, 

витрамбовка котлованів; 

- при багатоповерховій забудові: 

1) в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення 

ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів; 

2) прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та 

буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні 

хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів; 

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух 

котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на 

проектованій території; 

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх 

піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, 

що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи. 

Рекультивація порушених територій 

На території міста є ряд порушених територій. Це стихійні звалища, кар‘єри та ряд 

інших порушених територій. 

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-

геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання 

глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому 

руйнуванню порушених територій). 

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно 

проводити ретельне обстеження. 

Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються для 

створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування, спеціального 
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призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і 

мікрорайонів; зон водорегулюючих гідротехнічних споруд; рибо- і 

сільськогосподарських; водопостачання; комунально-складських зон. 

При освоєнні порушених територій у межах населеного пункту необхідно 

враховувати: 

- його планувальну структуру; 

- доступність центрів трудового, культурно-побутового і рекреаційного тяжіння; 

- планування та розвиток транспортних і інженерних комунікацій; 

- візуальне сприйняття порушених ділянок у міському середовищі (композиційна 

єдність міського та природного середовищ). 

Крім вищеперерахованих містобудівних чинників, необхідно враховувати також 

розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні властивості ґрунтів, можливість 

застосування тієї або іншої технології відновлення території. 

З метою зниження витрат на відновлення порушених територій і раціонального 

використання природних ресурсів проводиться функціональне зонування територій 

добування корисних копалин, з огляду при цьому на планувальну структуру і 

функціональні потреби міста, необхідність збереження продуктивності території й 

унікальних природних комплексів, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов. 

Що стосується безпосередньо рекультивації полігонів і звалищ, то це комплекс 

робіт з відновлення територій, який сприятиме поліпшенню навколишнього середовища. 

Рекультивація проводиться в два етапи: технічний і біологічний. 

Технічний етап включає в себе: 

- визначення ступеня небезпеки звалища 

- оцінка альтернативних варіантів розробка технології знешкодження та 

рекультивації 

Технічні методи рекультивації можна розділити на три групи: витяг, видалення і 

надійне поховання або знищення на місці, фіксація забруднювачів на місці. 

Біологічний етап включає в себе комплекс агротехнічних і фітомеліоративної 

заходів, спрямованих на відновлення порушених земель. 

В проекті Стратегії рекомендується врахувати обмеження діяльності відповідно до 

Закону України "Про природно - заповідний фонд". 

В проекті Стратегії рекомендується визначити розмір санітарно - захисної зони для 

планованих та існуючих об'єктів відповідно до Державних санітарних правил планування 

і забудови у населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров‘я 

України від 19 червня 1996 року № 173. 
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2.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 

вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-

5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, 

позитивних і негативних наслідків; 

Згідно з  Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної 

оцінки документів державного планування», затвердженими Наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 10.08.201 No 296)
1
 наслідки для довкілля, у 

тому числі для здоров'я населення – будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, 

біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), 

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

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

Згідно статті 3 Закону України  Про оцінку впливу на довкілля»
2
 для проєктних 

об'єктів є обов‘язковим подальше здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі 

прийняття рішень про провадження планованої діяльності.  

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо 

пов‘язаним з впливом розміщення існуючих і проєктних об‘єктів на екосистему 

(забруднення атмосфери при будівництві та експлуатації) і вторинним, що є наслідком 

первинних змін в екосистемі (можливе збільшення бронхо-легеневих захворювань серед 

населення внаслідок забруднення атмосфери). 

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому 

видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або 

позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які 

впливають одночасно протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, 

підсумовуючись можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в 

тому випадку, коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на 

екосистему протягом часу перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації. 

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і 

охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість 

виникнення кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними 

наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин не передбачається. Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в 

процесі експлуатації існуючих та проєктних об‘єктів з урахуванням даних моніторингу 

                                                             
1https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf 
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19  



 95 

навколишнього середовища та проведення відповідних розрахунків. Змін клімату і 

мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті 

експлуатації проєктних об‘єктів відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Для провадження діяльності на існуючих 

та проєктних об‘єктах обрані технологічні рішення мають бути екологічні безпечні. 

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х 

або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту – не 

передбачаються. 

Потужний потенціал озеленених територій в межах населеного пункту, дотримання 

упорядкування цих територій є компенсаційним заходом щодо наслідків будь-яких впливі 

на оточуюче середовище. 

Коротко - та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі не 

передбачаються. 

З боку соціально-економічних умов збереження діяльності і при реалізації 

генерального плану буде мати позитивний наслідок планованої діяльності, так як це 

забезпечить сталий показник забезпеченості роботою працездатного населення та 

збільшить кількість робочих місць, дасть можливість наповнювати місцеві бюджети за 

рахунок відповідних податків. 

При виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на навколишнє середовище 

на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер (тимчасові наслідки 

для довкілля), викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та 

механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, земельних робіт, при фарбуванні 

металевих поверхонь. 

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров‘я 

населення не передбачається. 

В проекті Стратегії рекомендується деталізувати об'єкти планованої діяльності, які 

підлягають оцінці впливу на довкілля. 
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2.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування; 

 

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та обмеження 

негативного впливу запропонованого генерального плану до розміщення проєктних 

об‘єктів передбачено комплекс заходів, що включає: 

Ресурсозберігаючі заходи: збереження і раціональне використання земельних та 

водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;  

Захисні і планувальні заходи: - дотримання пропозицій щодо планувальної 

структури населеного пункту; - забезпечення виконання заходів із охорони атмосферного 

повітря, грунтів, охорони водного басейну; - улаштування сучасного обладнання на 

виробничих (сільськогосподарських) підприємствах щодо збирання і видалення пилу;  - 

застосування звукоізолюючих матеріалів та протиамортизаторних пристроїв для зниження 

вібраційного та шумового навантаження при будівництві і експлуатації об‘єктів, що є 

джерелами шуму та вібрації;- застосування віброізолюючих конструкцій для будівництва 

об‘єктів, що є джерелами шуму і вібрації;- організація збору побутових і виробничих 

відходів в герметичні контейнери, з наступним вивезенням відповідно класу небезпеки на 

полігон ТПВ або на утилізацію, за договорами;- організація збору і очищення зливових 

стоків з території підприємств та господарсько-побутових стоків на очисних спорудах;- 

застосування технологічного устаткування на виробничих і сільськогосподарських 

підприємствах, що відповідає вимогам екологічної безпеки, та його постійне утримання в 

повній технічній справності;- постійне підтримання санітарно-захисної зони у 

відповідності до вимог природоохоронного законодавства і нормативно-правових 

документів;- тверде покриття вулично-дорожньої мережі та території промислових 

майданчиків;- здійснення постійного контролю за наявністю і справністю на двигунах 

внутрішнього згорання засобів захисту від викидів шкідливих речовин, що перевищують 

ГДК. 

Відновлювальні заходи: створення нових територій зелених насаджень різного 

призначення; - при розташуванні нових виробничих об‘єктів на незадіяній території в 

межах території проєктованих об‘єктів передбачається улаштування озеленених територій 

спеціального призначення із влаштуванням газонів посівом багаторічних трав та висадка 

дерев і чагарників. 

Компенсаційні заходи: на час експлуатації існуючих та проєктованих об‘єктів 

обов‘язкова сплата компенсаційних стягнень (екологічний податок) за викиди 

забруднюючих речовин, за вивіз та утилізацію виробничих та побутових відходів, плата за 
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спеціальне водокористування;- передбачене знесення зелених насаджень компенсується 

створенням рівновеликих (або більших за об‘ємом) та рівноцінних нових насаджень у 

місцях, визначених відповідними державними органами. 

Охоронні заходи: містять, головним чином, проведення багаторічного (постійного) 

моніторингу навколишнього природного середовища в зоні розміщення існуючих і 

проєктованих об‘єктів з узагальненням результатів та із подальшим впровадженням 

заходів по обмеженню та недопущенню негативного впливу господарської діяльності на 

навколишнє природне середовище. 

 На всіх етапах реалізації генерального плану проєктні рішення будуть 

здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього 

середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України  Про 

охорону земель»; Закону України  Про охорону навколишнього природного середовища»; 

Закону України  Про охорону атмосферного повітря» тощо.  
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2.8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис 

способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої 

оцінки); 

 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 

були вивчені наступні альтернативи та їх можливий вплив на навколишнє середовище: 

-  Варіант нульової альтернативи»; 

-  Варіант реалізації проекту Генерального плану».  

1. У Варіанті  нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного 

сценарію, за яким містобудівна документація  Генеральний план м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області» не буде затверджена а її рішення не будуть реалізовані. Цей 

сценарій можна розуміти як продовження поточних (частково незадовільних) екологічних 

тенденцій. Результати аналізу показують, що в рамках сценарію  нульової альтернативи» 

подальший сталий розвиток міста є дещо ускладненим, з точки зору відсутності підстав 

для зміни меж міста, виділення нових ділянок для розвитку виробничокомунальних, 

сельбищних та рекреаційних зон, та здійснення господарської діяльності, пов‘язано з 

використанням земельних ресурсів. Також ця альтернатива провокує хаотичну забудову, 

призводить до неефективного використання земельних ресурсів та погіршення 

екологічної ситуації території. 

2. При розвитку сценарію реалізації проекту містобудівної документації 

передбачається територіальний розвиток населеного пункту згідно держаних будівельних 

норм. При цьому визначається комплекс заходів для забезпечення природоохоронного 

законодавства та певною мірою регулює засади господарської діяльності з метою 

досягнення санітарногігієнічних норм планування та забудови населених пунктів. 

Під час стратегічної екологічної оцінки документу державного панування 

розглянуті пропозиції альтернативних варіантів по вирішенню окремих завдань 

містобудівної документації з метою можливої їх інтеграції до проекту у якості проектних 

рішень. При цьому авторами опрацьовані можливі наслідки для довкілля та соціально-

економічного середовища, а також досліджені позитивні ефекти за умов впровадження 

даних пропозицій. 

Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась шляхом використання стратегічних 

методів аналізу, таких як аналіз контексту та вихідного стану довкілля, цільовий аналіз, 

використання матриць та елементів SWOT-аналізу. При цьому оцінювалась можливість 

негативних впливів на окремі компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси, 

грунти, біорізноманіття) та можливі впливи на стан здоров‘я населення через реалізацію 



 99 

окремих рішень з просторового планування території щодо змін функціонального 

використання окремих ділянок для організації зон: виробнича територія, території 

житловогромадської забудови, території рекреаційного використання та інші. 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального 

плату м. Новоукраїнка Кіровоградської області є її відповідність державним будівельним 

нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері містобудування та 

охорони навколишнього природного середовища. 

Основні методи щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки: 

1) аналіз проєкту будівельної документації щодо існуючої екологічної ситуації, а 

саме: 

- здійснено аналіз на регіональному та місцевому рівнях природних умов території 

населеного пункту в проєктних межах, включаючи характеристику поверхневих водних 

систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні 

особливості території та інших компонентів природного середовища; 

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому 

числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; 

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах; 

- проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості 

гідрогеологічних умов території населеного пункту за результатами наявної і доступної 

інформації. 

2) консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; 

3) розглянуто способи ліквідації наслідків; 

4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення 

запланованої діяльності; 

5) отриманні зауваження і пропозиції до проєкту будівельної документації; 

6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проєкту будівельної 

документації. 

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу 

на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного 

та сталого розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення. 
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2.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

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

 

Відповідно до Закону України  Про стратегічну екологічну оцінку» замовник в 

межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення, один раз на рік 

оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі 

виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення, затверджує Кабінет 

Міністрів України.  

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проєкту є 

забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом‘якшення та мінімізації впливів та 

наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.  

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення 

нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на 

декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його 

здійснення впливи, що не були передбачені раніше.  

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів 

моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської 

діяльності. 

Моніторинг впливу на довкілля є обов‘язковою умовою при здійсненні планованої 

діяльності та включатиме: 

- проведення моніторингу стану здоров‘я населення населеного пункту; 

- щорічне проведення контролю якості повітря, об‘єктів що здійснюють викиди, на 

межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови; 

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму; 

- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об‘єднання мають право 

долучатись до контролюючих органів.  

СЕО "Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської області " не 

завершується прийняттям рішення про затвердження Стратегії. Значущі наслідки для 

довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідковуватися під час 
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реалізації Стратегії, зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків 

і вжиття заходів щодо їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та 

громадськості Новоукраїнського району. Протокол про СЕО встановлює необхідність 

здійснення моніторингу значного впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення, від 

реалізації затвердженого плану або програми. Результати моніторингу мають бути 

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

громадськості Кіровоградської області. 

Моніторинг може бути використаний для: 

 порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати 

інформацію про реалізацію програми; 

 отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення 

майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 

 перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними 

органами влади; 

 перевірки того, що програма виконується відповідно до затвердженого 

документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або 

пом'якшення несприятливих наслідків. 

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати 

моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом 

моніторингу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань 

або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю і 

протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та 

поширення інформації слід використовувати. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи 

моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для 

цілей СЕО. 

Для організації моніторингу у Стратегії пропонується створити Комітет з 

управління впровадженням Стратегії. До складу Комітету мають входити представники 

органу місцевого самоврядування Новоукраїнського району, громадськості і бізнесу 

(міський голова та його заступники, керівники управлінь і відділів міськвиконкому, 

приватні підприємці, представники об‘єднань громадян Новоукраїнського району). Також 

замовник може створити або залучити для моніторингу впровадження Стратегії інші 

організаційні структури, такі як: 

 моніторинговий комітет; 
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 тимчасова комісія міської ради; 

 постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів; 

 окреме управління (відділ) міської ради; 

 Агенція (Корпорація) економічного розвитку (може створюватись у формі 

громадської організації або комунальної установи (підприємства). 

Комітет з управління впровадженням має скликатися кожні півроку для оцінки 

виконання завдань кожної з операційних цілей, передбачених стратегією. 

 

 

 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників 

(індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення запланованих 

результатів. Система запропонованих в Стратегії індикаторів включає еколого-економічні 

та екологічні індикатори: 

Таблиця 10.  

Екологічні індикатори для моніторингу виконання документа державного планування 

№ Індикатор 
Вплив проєкту "Генеральний план м. 

Новоукраїнка Кіровоградської області" 

Забруднення повітря  

1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних і 

пересувних джерел 

+ 

2. Викиди найпоширеніших забруднюючих 

речовин (оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту 

та сірки) в атмосферне повітря 

- 

3.  Індекс забруднення атмосфери - 

Водні ресурси  

4.  Обсяги забору та використання свіжої води + 

5. Обсяги скидання зворотних вод у водні 

об‘єкти 

+ 

6. Обсяги скидання очищених і недостатньо 

очищених зворотних вод у водні об‘єкти 

+ 

7. Якість води в малих річках - 

Озеленення  
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8.  Рівень озеленення території міста + 

Енергетика  

9.  Споживання енергоресурсів установами 

комунальної власності 

+ 

10.  Споживання енергоресурсів населенням на 1 

тис. жителів 

- 

11.  Економія енергетичних ресурсів у результаті 

впровадження енергоефективних заходів 

- 

Відходи  

12.  Обсяги утворення ТПВ на території міста + 

13.  Обсяги утворення промислових відходів на 

території міста 

+ 

14.  Обсяги утилізованих промислових відходів + 

15.  Обсяги накопичених промислових відходів - 

Здоров‘я населення  

16.  Рівень захворюваності населення міста - 

17.  Кількість новоутворень у жителів міста - 

Екологічне управління  

18.  Обсяг фінансування заходів з охорони 

навколишнього природного середовища 

- 

19.  Кількість осіб, залучених до заходів з 

екологічної освіти 

- 

20.  Обсяги коштів міжнародної технічної 

допомоги, кредитів, інвестиційних ресурсів 

фінансових установ, залучені містом у 

проєкти енергоефективності 

- 
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2.10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності) 

 

Під час реалізації проєкту "Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської 

області" ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров‘я 

населення – відсутні, враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в 

центральній частині країни. 
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2.11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї 

частини, розраховане на широку аудиторію 

 

Документом державного планування, що підлягає стратегічній екологічній оцінці є 

проєкт "Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської області".  

В результаті реалізації документу державного планування стан довкілля та умов 

життєдіяльності населення, його стан здоров‘я на територіях, які ймовірно зазнають 

впливу зміниться мінімально.  

Територія, що розглядається генеральним планом розташована в межах населеного 

пункту м. Новоукраїнка Кіровоградської область. 

Місто Новоукраїнка розташоване за 70 км на південний захід від міста 

Кропивницький, обласного центру. 

Населення 17,050 тис. чоловік, загальна площа населеного пункту 2129 га за 

обмірами та 2060 га за формою 6-зем, з них: під житловою, нежитловою забудовою та 

присадибними ділянками 845 га, під ріллям 745 га, пасовищ та сіножать 113 га. Територія 

міста розташоване в степовій зоні, у середній течії річок Чорний Ташлик, де в неї 

впадають ріки Мала Помошна та Грузська Балка (басейн Південного Буга). 

Новоукраїнка має вигідне географічне розташування, чому сприяє близькість до 

проходження коридору дороги М13.  

Клімат регіону помірно-континентальний, недостатньо вологий, з добре виявленими 

порами року. Пересічні температури січня мають значення -5,0…6,0°С, липня - 

+20,0…21,5°С. Річна кількість опадів близько 500,0 мм. 

У межах м. Новоукраїнка та у безпосередній близькості до населеного пункту на 

суміжних територіях знаходяться родовища будівельних корисних копалин, а саме: - 

каміння будівельного (Новоукраїнське родовище граніту; Бантишівське родовище 

граніту); - сировина цегельно-черепична (Новоукраїнське родовище суглинку та глини; 

Новоукраїнське-1 родовище суглинку).  

Більшість території області лежить у зоні лісостепу, південніше від Кіровограда – 

зона північного степу. 

Природна рослинність займає 15-16% площі території області та представлена 

лісовим, степовим, лучним, болотним і водним типами рослинності. Лісова рослинність 

представлена змішаними лісами, найпоширеніші породи: дуб, клен польовий, клен 

гостролистий, акація, тополя, каштан, ясен, липа, береза, чорна горобина, вільха, 

обліпиха, верба, дика вишня, у підліску бересток, терен, калина, глід, ожина. Серед 

хвойних порід переважають сосна та ялин. 



 106 

Новоукраїнський район належить до лісодефіцитних: ліси та інші лісовкриті площі 

становлять 5 964 га (3,6 %). При цьому полезахисні лісосмуги займають 2 353 га. 

Багаторічні насадження займають 1813 га, з них садів - 1 473 га, сіножа-ті займають 814 

га, пасовища - 11 883 га (переважно балки). 

Степова рослинність представлена багаторічними травами, злаками: тонконіг 

лучний та вузьколистий, пирій повзучий, типчак, тимофіївка, ковила, волошка, молочай, 

ромашка, стоколос тощо. Лучна і болотна рослинність поширена в заплавах річок. Серед 

квітуючих степових рослин можна виділити горицвіт, барвінок, сон-траву, дикорослі 

іриси. У вологих тріщинах скель зростають дрібні папороті – аспленій північний, аспленій 

волосовидний, пухирник ламкий. Зростають також декілька видів шипшини. 

Рідкісні й зникаючі рослини: астраган шерстистоквітковий, ковила волосиста, ірис 

злаколистий, ірис понтичний, лілія лісова, підсніжник звичайний, сон великий, барвінок 

малий, валеріана лікарська, звіробій звичайний, конвалія звичайна, льон жовтий та ін. 

Фауна області представлена досить великою кількістю видів ссавців (65 видів): 

косуля, лось, дикий кабан, заєць-русак, лисиця, вовк, горностай, куниця, ондатра, видра, 

єнотоподібний собака, їжак, бобер річковий, кріт, кажани, тощо. Багато гризунів. 

Найбільший представник ссавців в області є лось, найменші – бурозубка і білозубка.  

Рідкісні тварини та птахи: борсук, свиня дика, заєць сірий, їжак звичайний, козуля 

європейська, зяблик, славка чорноголова, дрізд чорний, соловейко східний, синиця 

велика, жулан, малинівка, вівсянка звичайна, сіра чапля та інші. 

В місті працюють підприємства будівельної галузі, такі як асфальтобетонний завод, 

та деревообробної та харчової промисловості. Також господарський комплекс 

представлений транспортним підприємством, підприємством пов‘язаним із виготовленням 

комбікорму та розливом мінеральної води. Території колишнього цукрового заводу 

частково використовуються під розміщенням об‘єктів енергетики - сонячними 

електростанціями. Основним напрямком господарського комплексу слід вважати 

сільгоспвиробництво, адже спектр підприємств цієї галузі широко представлений як в 

самому місті так і на території, що знаходиться в безпосередній близькості до існуючої 

межі та плануються ввійти в проектну межу. Переважно це тваринницькі ферми та 

господарські двори колишніх колгоспів, що відіграють значну роль в економіці 

населеного пункту та є місцем прикладання праці для містян. Найзначніші з них: СТОВ 

 Росія», ТОВ  Ніва-Н», ТЗОВ  Зерновик», СВК  Прогрес», ФГ  Алфікор», ТОВ  Крон». 

Основними цілями проекту генерального плану, включеними до загального опису 

плану, на основі положень чинних документів національної політики та вимог 

містобудування, є: 
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1. Розробка та адаптація існуючого міського плану до нових демографічних, 

соціально-економічних умов та відповідних стратегій та програм; 

2. Розвиток сельбищної зони з умовах зростання чисельності населення із 

забезпеченням функціональності містобудівного розвитку; 

3. Зміна функціонального використання певних територій промислового 

призначення, з метою забезпечення санітарно-гігієнічної сумісності з оточуючою 

територією; забезпечення подальшого розвитку підприємств реального сектору 

економіки; 

4. Розвиток системи об‘єктів громадського обслуговування, в тому числі об‘єктів 

охорони здоров‘я; 

5. Удосконалення транспортної схеми міста шляхом часткової реконструкції 

існуючих вулиць та будівництва нових вулиць, які забезпечують на певних відрізках 

дублювання зв‘язків, зменшують інтенсивність транспортного руху; формування обхідної 

автодороги та транспортних розв‘язок для зменшення транзитного транспортного руху 

через місто; 

6. Розвиток рекреаційних установ та оздоровчих закладів. 

7. Формування ландшафтно-рекреаційних зон, в тому числі з використанням 

існуючих водойм та резервуванням територій для створення об‘єктів природно-

заповідного фонду; 

8. Розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення 

потреб місцевих, промислових та рекреаційних зон на кінець розрахункового періоду. 

Оптимізація систем опалення, підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, 

економія паливно-енергетичних ресурсів шляхом застосування теплових установок 

сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насосні установки, з тому числі 

комплексного застосування з когенераційними установками, геліосистемами). Визначення 

стратегічних напрямків санітарної очистки території з урахуванням перспективних обсягів 

утворення. 

9. Будівництво мереж та споруд системи зливової каналізації. Виконання комплексу 

заходів з інженерної підготовки та захисту території. 

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних 

факторів впливу на найближчу житлову зону не планується. Зміни мікроклімату, що 

безпосередньо пов‘язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності 

(значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться. 

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного 

походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей 
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масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. 

Негативного впливу на стан здоров‘я чи захворюваність, а також погіршення умов 

життєдіяльності місцевого населення не передбачається.  

При реалізації генерального плану вплив на навколишнє середовище на атмосферне 

повітря матиме короткочасний та локальний характер (тимчасові наслідки для довкілля), 

викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів. 

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров‘я 

населення не передбачається. 

З метою покращення стану навколишнього середовища проєктом передбачається ряд 

планувальних та інженерних заходів, що впливають на всі компоненти середовища і в 

цілому покращують санітарно-гігієнічні умови. Благоустрій територій буде проводитися 

разом з проведенням основних робіт, що затверджені генеральним планом. 

Компенсаційні заходи (при необхідності) - компенсація незворотного збитку від 

планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану 

природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, 

грошове відшкодування збитків. 

Відповідно до Закону України Про стратегічну екологічну оцінку замовник в межах 

своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення, один раз на рік 

оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі 

виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних 

наслідків для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення, вживає заходів для їх 

усунення. 

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров‘я населення, затверджує Кабінет 

Міністрів України 

Під час реалізації проєкту "Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської 

області" ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров‘я 

населення – відсутні, враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в 

центральній частині країни. 
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