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СКЛАД ПРОЕКТУ 

Назва матеріалів         Примітка 
  

Довідка про консультації 
 

Текстові матеріали   64 арк.     Папір  

 

Додатки: 

- Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу 

державного планування «Програма економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022- 

2024 роки». 

- Викопіювання з друкованих засобів масового видання з оголошеннями про 

оприлюднення заяв та звіту: Смілянська районна газета «Смілянські Обрії» та Смілянська 
регіональна газета «Сміла» 

- Викопіювання з сайту Смілянської міської ради: про розміщення Заяви та Звіту з 
Повідомленням про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку «Програми економічного і соціального розвитку м. Сміла на 
2022-2024роки», про засідання робочої групи зі створення економічної стратегії розвитку 
м.Сміла, громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми 

«Економічного і соціального розвитку м.Сміла»; 

- Копії звернень та  відповідей уповноважених органів з питань охорони здоров’я 
та природних ресурсів по питанню розгляду заяви,  ДДП та СЕО: Управління екології та 
природних ресурсів Черкаської ОДА, управління охорони здоров’я Черкаської ОДА, 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; 

- Витяг з протоколу №1 до наради з обговорення звіту про СЕО до Програми 

економічного і соціального розвитку м.Сміла на 2022-2024 роки; 

- Програма економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки 

(окремим томом). 
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Передумова та призначення звіту 
Передумови 

З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», який визначає необхідність здійснення процедури стратегічної 
екологічної оцінки для документів державного планування у встановленому 

законодавством порядку. 

Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) - це інструмент стратегічного 

планування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, 

політики. 

Метою СЕО є забезпечення належного рівня захисту навколишнього середовища 
та сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовці планів з метою просування 
сталого розвитку. Це системний інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес 
прийняття рішень. 

На виконання пунктів 6 і 7 частини першої статті 6 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» Міністерством екології та природних ресурсів був виданий 

наказ № 296 від 10.08.2018, яким затверджені методичні рекомендації із здійснення 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, що рекомендуються 
для використання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

самоврядування, спеціалістами і науковцями, залученими до консультацій, а також 

представниками громадськості, які будуть брати участь у СЕО. Даний документ дає 
детальні рекомендації щодо поетапного проведення стратегічної екологічної оцінки. 

 

Призначення звіту СЕО 

Головним призначенням СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків, що 

впливають або можуть впливати на довкілля та здоров'я населення через виконання 
документів державного планування, зокрема реалізацію програми економічного і 
соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки. Відповідно важливою складовою СЕО є 
розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом'якшення можливих негативних 

наслідків. 
Процедура стратегічної екологічної оцінки включає наступні етапи (згідно ст. 9 ЗУ 

«Про стратегічну екологічну оцінку»): 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 

складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 
проведення громадського обговорення (в разі необхідності) та консультацій; 

врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського 

обговорення та консультацій; 

інформування про затвердження документа державного планування; 
моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля та 

здоров'я населення. 
30.06.2021 року на сайті Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської 

області опубліковано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 
«Програми економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки». 

Одночасно відповідні оголошення розміщені в друкованих засобах масової 
інформації: 

Смілянська районна газета «Смілянські Обрії» від 30.06.2021; 

Смілянська регіональна газета «Сміла» №26 (1278) від 30.06.2021. 

Копії оголошень додаються. 
Проте за результатами публікації зауваження та пропозиції до обсягу досліджень 

не надходили. 

В рамках процедури СЕО Смілянською міською радою було направлено заяву про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування 
Управлінню охорони здоров'я Черкаської ОДА та до Управління екології та природних 
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ресурсів Черкаської ОДА. 

За результатом розгляду заяви Управлінням охорони здоров'я Черкаської ОДА 

листом від 05.07.2021р. № 2622/02/12-01-18 та Управлінням екології та природних ресурсів 

Черкаської ОДА листом від 15.07.2021р. № 02/01-04-14/1448/02/10-04-14/16289 направлено 

рекомендації, які враховані в процесі підготовки звіту (лист додається). 
Звіт про стратегічну екологічну оцінку на виконання вимог Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» направлено до розгляду Управлінню охорони здоров'я 
Черкаської ОДА, Управлінню екології та природних ресурсів Черкаської ОДА, 

Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству захисту довкілля та природних 

ресурсів України. За результатами розгляду звернень отримано рекомендації від 

Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА за № 3043/02/12-01-18 від 09.08.2021 та 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за №25/5-21/17944-21 від 

19.08.2021. Зазначені рекомендації викладені в довідці про консультації та враховані 
відповідно до п.9 ст.12 Закону. 

 

1. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 
Програма економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки (далі - 

Програма) розроблена управлінням економічного розвитку виконавчого комітету міської 
ради відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України“ та постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“ (зі змінами). 

Програма розроблена на підставі пропозицій від структурних підрозділів 
виконавчого комітету міської ради, даних Головного управління статистики у Черкаській 

області. 
Метою розробки Програми є координація та реалізація пріоритетних цілей та 

завдань, спрямованих на створення ефективних і якісних передумов для розвитку регіону 

шляхом підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, підтримки ініціатив 
малого бізнесу, забезпечення якості та загальної доступності публічних і соціальних послуг. 

Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки та Стратегії розвитку Черкаської області на 
період 2021 - 2027 роки. 

Програма відображає пріоритетні цілі та основні заходи для їх забезпечення, що 

будуть реалізовуватись у 2022-2024 роках, а також містить очікуваний результат від 

реалізації цих заходів. 
На підставі оцінки ресурсного потенціалу міста, тенденцій соціально-економічного 

розвитку у 2020, 2021 роках, існуючих проблем визначено цілі, основні завдання та заходи, 

сформовано прогнозні показники на 2022-2024 роки. 

Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати шляхом 

виконання міських цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких 

проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних 

законодавчих і нормативно-правових актів, та у відповідності до Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки. 

Реалізація Програми забезпечується спільною роботою усіх структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради в співпраці з представниками бізнесу та 
громадськими організаціями. 

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішенні ключових проблем 

розвитку міста, реалізацію економічних, соціальних і природоохоронних заходів, 
підвищення якості медичного обслуговування та рівня забезпечення населення житлом, 

реформування житлово- комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного 
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клімату та активізацію інноваційної діяльності. 
 

Зв'язок з іншими документами державного планування 
Програма розроблена на середньостроковий період: 

відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"; 

з урахуванням: 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 "Про схвалення 
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"; 

Цілей Сталого Розвитку України; Індексу конкурентоспроможності міст; 
Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-

2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2023 роки, 

затверджених рішенням обласної ради від 11 вересня 2020 р. № 38-9/УП; 

Аналізу стану соціально-економічного розвитку міста за 2019-2020 роки із 
використанням офіційних статистичних даних, відомчої звітності тощо; 

Пропозицій виконавчих органів міської ради та інших зацікавлених сторін. 

Методологічною основою для розробки Програми є: 
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 "Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 
складання проєкту державного бюджету" (із змінами). 

 

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) 
Для підготовки зазначеного Розділу використовувались дані Регіональної доповіді 

про стан навколишнього природного середовища Черкаської області 2019 року та 

Статистичний Збірник Довкілля України за 2017 рік, підготовлений Державною службою 

статистики України. 

2.1. Місцеположення. 

Черкаський район утворено 19 липня 2020 року згідно із Постановою Верховної 
Ради України № 807-ІХ від 17 липня 2020 року в рамках Адміністративно -територіальної 
реформи в Україні. До його складу увійшли: Городищенська, Кам'янська, Канівська, 
Корсунь-Шевченківська, Смілянська, Черкаська, Чигиринська міська, Балаклеївська, 
Березняківська, Білозірська, Бобрицька, Будищенська, Леськівська, Ліплявська, 
Медведівська, Михайлівська, Мліївська, Мошнівська, Набутівська, Ротмістрівська, 
Руськополянська, Сагунівська, Степанецька, Степанківська, Тернівська, 
Червонослобідська сільські територіальні громади. 

Місто Сміла Черкаського району Черкаської області є адміністративним центром 

Смілянської міської територіальної громади, до якої входить також село Ірдинівка. Місто 

Сміла знаходиться на відстані 30,4 км від адміністративного центру районної та обласної 
ради. В місті розташований найбільший залізничний вузол Черкаської області: станції 
«імені Тараса Шевченка», «Сміла». Також місто забезпечено автомобільним транспортом - 

станції «АС-1», «АС-2». 

Вулична мережа являє собою складну структуру, розташування вулиць обумовлено 

рельєфом місцевості та сформованою забудовою. 

Територія міської ради розташована в південній частині району. Зовнішні 
транспортні зв'язки здійснюються по автодорогах національного, обласного та місцевого 

значення, внутрішні - по автодорогах внутрішньогосподарського значення. 
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Згідно із класифікацією ДБН Б.2.2-12:2019, міста Сміла відноситься до групи 

середніх міст. 
Рельєф території міста рівнинний та відноситься до Придніпровської височини. 

Ґрунти придатні для будівництва та висадки зелених насаджень. 
В суху пору року територія населеного пункту не затоплюється, заболоченість 

відсутня. 
2.2. Фізико-географічні умови. 

Черкаський район простягається з півночі на південь в центральній частині 
Черкаської області, районний центр м. Черкаси. Площа даної адміністративно 

територіальної одиниці становить 6 878,0 км2 

Територія району знаходиться на Придніпровській височині. Поверхня низинна, 
подекуди покрита лісами, поступово уступами знижується до Дніпра. На північному заході 
району високий і вузький Мошногірський кряж. 

Особливості рельєфу, кліматичних умов і ґрунтів визначають рослинний і 
тваринний світ місцевості. Район лежить у південній лісостеповій зоні. 

Грунти опідзолені та чорноземні: опідзолені грунти переважно на лесових породах, 

чорноземи неглибокі лісостепові на лесових породах, чорноземи глибокі на лесових 

породах, також значні площі в районі займають реградовані грунти. Відомо про 

Мошногірське джерело мінеральних вод. 

На території району наявні 179 природоохоронних об'єкта площею 14906 га з них: 

31 об'єктів загальнодержавного значення площею 10740 га та 148 об'єктів місцевого 

значення загальною площею 4166 га. 
По території області протікає 1037 річок, найбільша з них р. Дніпро (в межах 

області - 150 км), 7 середніх річок - Рось, Тясмин, Гнилий Тікич, Гірський Тікич, Супій, 

Ятрань, Велика Вись, а також малі річки, струмки, ставки. 

 

2.3. Клімат. 

Клімат Черкащини помірно-континентальний і континентальність зростає із заходу 

на схід. Найхолоднішим місяцем року вважається січень з середньою температурою - 5,9 
оС, а най- теплішим - липень з середньою температурою - 20,1 оС. Середня річна 
температура повітря становить +7,3 оС. Середня річна кількість опадів становить 633 мм. 

Потепління клімату в області чітко прослідковується з 1988 року. У порівнянні з 
останньою кліматичною нормою (1961-1990) середня річна температура повітря, в 

більшості випадків, вища на 1-2о. Зима та весна потеплішали на 2о, літо - на 1,1о, осінь - на 
0,6-1оС. Зими стали малосніжними. Весни гірше забезпечені опадами. Влітку опадів стало 

більше на початку сезону та менше - всередині. Восени опадів стало більше, особливо на 
початку сезону. 2019 рік відрізнявся значною позитивною аномалією та дефіцитом опадів. 

Проблема кліматичних змін є однією із найглобальніших проблем людства. На 
метеостанціях світу з року в рік фіксуються відхилення термічних показників від 

багаторічної норми в бік зростання температурного фону. 
Однак зміна клімату відбувається не лише на планетарному, але й на регіональному 

рівні - трансформація поля температур помітна скрізь, у т.ч. і у Північно-Східному регіоні 
України. 

Відділ гідрометзабезпечення Черкаського обласного центру з гідрометеорології 
складає та доводить до споживачів метеорологічні, агрометеорологічні прогнози, 

попередження та оперативні інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ, різку зміну погоди, поширення небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних 

прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних 

гідрометеорологічних організацій і підприємств. Проводить аналіз небезпечних і стихійних 

гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу. 
Згідно з проведеним Черкаським обласним центром з гідрометеорології аналізом 
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даних спостережень метеостанцій області, в останні роки на Черкащині клімат змінюється. 
Зміну клімату прийнято характеризувати за допомогою річної температури повітря. 

Середня температура повітря за рік становила 10,2-10,8°, що на 2-3° вище 
кліматичної норми та на 0,1-0,5° перевищила попередній рекорд, що був зафіксований на 
більшості площ у 2007 р., місцями (Жашків та Звенигородка) - у 2015 р. При цьому, 
позитивна аномалія температури спостерігалася у всі місяці, а найвищі відхилення від 

норми на 4-5° спостерігались у лютому, березні, червні та грудні. 
Найхолоднішим місяцем року із середньомісячною температурою повітря 4,6-5,4° 

морозу (на 0,3-1,0° вище норми) був січень. Абсолютний мінімум температури повітря - 
25,8° морозу, зафіксовано 22 січня метеостанцією Черкаси. На решті території області 
найнижча температура спостерігалась в період 20-25 січня і становила 16,6-24,0° морозу. 

Найтеплішим місяцем року був червень із середньою місячною температурою 

повітря 22,4-23,6° (на 4,5-5,1° вище норми). Абсолютний максимум температури повітря 
+36,4° було за - фіксовано 14 серпня метеостанцією Черкаси. На решті території області 
найвища температура становила +34,4-+35,8° і спостерігалась здебільшого в середині 
серпня, в районах південного сходу 22 червня. Надзвичайно високими були максимальні 
температури повітря й на початку вересня і становили +32-+34°. 

За період квітень-жовтень кількість днів із максимальною температурою повітря 
вище +30° була значною і становила на більшості площ від 23 до 31 днів, в окремих 

центральних районах (найбільш посушливих Смілянському та Черкаського) - 34-40 днів, 
що в 2-3 рази більше середніх багаторічних показників. Найбільше їх було в "гарячому" 

червні - від 8 до 15 днів, при нормі 2. 

Режим випадіння опадів, що не традиційно для останніх років, у більшості часу 

характеризувався значним дефіцитом опадів та тривалими періодами бездощів'я по всій 

території. З кількістю опадів більше норми по всій області був лише січень. Найбільш 

посушливим був серпень. Взагалі дефіцит опадів спостерігався упродовж 8-11 місяців і 
найбільший – розпочинаючи з лютого відмічався в Смілянському районі. З початку 
вегетаційного періоду спостерігалося 5-6 бездощових періодів, найбільша тривалість - від 

28 до 69 днів відмічалася в період з червня до початку жовтня. 
Кількість опадів за рік по області становила 290-412 мм, що менше кліматичної 

норми (50-70 % норми). Найменше опадів випало в Черкасах та Смілі, найбільше - в 
Чигирині та Жашкові. До цього року на більшості площ найменша кількість опадів була у 

1975 р. 

 

Рис. 1. Динаміка температури повітря і опадів по місяцях в 2019 році за даними 

спостережень метеостанції м.Черкаси. 

 

Причиною зміни клімату є динамічні процеси на Землі, зумовлені природними та 
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антропогенними чинниками. Крім збільшення концентрації парникових газів та 
аерозольних частинок в атмосфері, антропогенний вплив на клімат здійснюється в 
результаті вирубки лісів, внаслідок урбанізації (забудови) територій, створення значної 
кількості сміттєзвалищ. 

На даний час зміна клімату - це не лише екологічне, а й економічне та соціальне 
питання, яке тісно пов'язане з правами людини у т. ч. на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля. 

До парникових газів відносяться: двоокис вуглецю (СО 2), метан (СН4), закис азоту 

(N20), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (8Гб) (додаток 

А Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну 

клімату). 

 

2.4. Ґрунти. 

Комплексне геохімічне обстеження території міста не проводилось. Міська СЕС 

(нині не діюча) вибірково проводила раніше дослідження ґрунтів по хімічним, 

бактеріологічним показникам та проби на гельмінти (у місцях транспортних магістралей, 

звалищ, в житлових районах, громадських закладах, у т.ч. в дитячих садках, в зоні пляжів). 
Фіксувалися незначні відхилення по бактеріологічних показниках на полігоні/звалищі ТПВ, 

де малий процент проб на гельмінти не відповідав нормам, а також у житлових масивах, 

зоні пляжів. 
СЕС Шевченківської дільниці Одеської залізниці проводила контроль стану 

ґрунтів на території промпідприємств (ПАТ НВП «СЕМЗ»), а також уздовж залізничної 
колії та ЗСО джерел централізованого господарсько-питного і технічного водопостачання - 
на хімічні дослідження. Проводився контроль в зоні впливу промпідприємств, на дитячих 

майданчиках, в зоні пляжів - на гельмінти. Відхилень від норм не було зафіксовано. 

Потенційними територіями, де можливе забруднення ґрунтів з перевищенням 

нормативних ГДР по бактеріологічних та хімічних показниках, є міський 

полігон/сміттєзвалище ТПВ і несанкціоновані звалища, закинуті відстійники цукрового 

заводу, комунальні каналізаційні очисні споруди, виробнича ділянка ТОВ «Смілянський 

асфальтний завод», нафтобаза, під'їзні колії до цехів (територія Локомотивного депо ім. Т. 

Шевченка), ділянка тимчасового полігону з накопичення гальванічних шлаків на території 
ВО «Орізон». 

Деградації і ерозії ґрунтів, пиловим буревіям також сприяє значна розореність 
земель міста і передмістя, які використовуються під ріллю і городи населення, наявність 
ярів і крутосхилів. 

 

2.5. Водний басейн. 

Місто розташоване на лівому березі річки Тясмин (притоки Дніпра), крім того. 

Притоки: Сріблянка і Гнилий Ташлик (по південній межі), струмок Холодний. Стан 

поверхневих водойм у місті контролюється двома стаціонарними постами Державної 
гідрометеорологічної служби (Держгідромет): п. № 33: р. Тясмин, 200 м вище впадіння 
струмка Холодний; п. № 34: Смілянське водосховище на р. Тясмин, лівий берег, міський 

пляж. Міська СЕС, яка нині закрита, раніше також проводила обстеження зони пляжів у 

період з квітня по жовтень (2 пляжі - водосховище, р. Тясмин; 1 пляж - р. Сріблянка). 
Якість поверхневих водойм в цілому відповідає вимогам щодо об'єктів 

рекреаційного використання (ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных обьектов»). Та після проходження дощів відмічаються відхилення від 

нормативних величин по мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам, в результаті 
відсутності очисних споруд на випусках локальних мереж дощової каналізації та 
формування природного поверхневого стоку на території приватного сектору і 
промислових підприємств. За результатами аналізів фіксуються окремі відхилення від 

нормативних величин по показникам: розчинний кисень, завислі речовини, БПК, ЛКП, 
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колі-фаги. Слідів промислового забруднення не зафіксовано. Також фіксується 
перевищення показників на вміст магнію та заліза, але ці відхилення є природними для 
даної місцевості. 

Лабораторний контроль якості річної води проводиться з травня по вересень у 

постійних створах: 1 - зона організованого відпочинку залізничників; 2 - човночно-

веслувальна станція ФСК «Локомотив». 

При проведенні інструментально-лабораторного контролю за якістю поверхневих 

вод Державної екологічної інспекції центрального округу у 2018 році було зафіксовано 2 

випадки перевищень нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 

речовин в р. Тясмин (амоній-іони, АПАР). 

Основними забруднювачами поверхневих вод в м. Сміла називають: КОС КП 

«ВодГео» (спадкоємець ліквідованого СКВП «Шевченківський водоканал»), ПАТ НВП 

«СЕМЗ», Локомотивне депо ім. Т. Шевченка, Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка, а 
також випуски зливових стоків та неорганізовані природні стоки. 

За даними «Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища 
у Черкаській області - 2018» основними забруднювачами річки Тясмин у 2018 р. і 
попередніх роках є каналізаційні стоки підприємств, які збирають їх з усіх користувачів 

каналізаційних мереж: КП «ВодГео» м. Сміла, КП «Чигирин», РКП «Кам'янський 

водоканал»; в 2016 р. до них відносили також ПАТ НВП «СЕМЗ» (табл. 4). Також до них 

слід додати стоки локомотивного і вагонного депо залізничної станції ім. Т. Шевченка, які 
не знайшли зображення в статистичних даних. Загальні об'єми скидання забруднених вод у 

річку в останні роки зменшуються. 
Основні забруднювачі р. Тясмин у 2014-2018 рр. Об'єм скидання, млн. м3  

Таблиця1 

Основні 
підприємства- 
забруднювачі 

2014 2015 2016 2017 2018 

КП "ВодГео" 

м. Сміла 
1,413 1,499 1,3624 1,2476 1,1159 

КП "Чигирин" 0,116 0,112 0,1127 0,1109 0,11 

РКП "Кам'янський 

водоканал" 

0,0943 0,091 0,0781  0,0436 

ПАТНВП 

"Смілянський 

електромеханічний 

завод" 

  0,0689   

Стічні води міських каналізаційних очисних споруд (КОС), якими опікується КП 

«ВодГео», в цілому відповідають нормам скиду після очищення у поверхневі водойми, за 
винятком показників по завислим речовинам, фосфатам, іноді БПК, СПАВ. У даний час, 
через відсутність запланованого фінансування з держбюджету по природоохоронним 

програмам, не завершена реконструкція КОС, у т.ч. з удосконалення технології очистки, що 

мало сприяти досягненню нормативних показників очищених стічних вод перед скидом у 

поверхневі водойми і підвищити потужність споруд з врахуванням розвитку міста. Заходи 

з продовження реконструкції КОС передбачені, зокрема, в якості першочергових 

рішеннями генерального плану населеного пункту, реалізація яких визначена даною 

Програмою. 

Серед природних чинників найбільший вплив на якість води має величина водного 

стоку, збільшення якого приводить до змін в мінералізації води. Мінералізація поверхневих 

вод Черкащини має широкий діапазон значень. Найменш мінералізованими є води 
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водосховищ Дніпра (310,9 - 423,5 мг/дм3). Найбільша мінералізація води відмічалась в річці 
Тясмин (970,8 мг/дм3). 

З організованих місць рекреаційного використання на водосховищі існують пляжі: 
міський - біля стадіону «Юність» - на лівому березі і «Загребля» - на правому березі. Також 

на ставку на річці Сріблянка існує організований пляж, який був тривалий час у 

занедбаному стані, а нині його приводять до ладу громадські активісти. Але поки що він 

розташований в нормативній СЗЗ непрацюючого цукрового заводу, яка буде зменшена 
заходами генплану до 50 м через перепрофілювання продукції і вилучення частини 

території зі складу промислової зони. Неорганізовані пляжі, що виникають на водосховищі 
та р. Тясмин, потребують свого впорядкування та інженерного облаштування при умові 
загального санітарного оздоровлення акваторій, їх очищення від сміття та вологолюбивих 

рослин. 

Джерелом питного водопостачання міста є підземні артезіанські води, що 

експлуатувалися раніше двома водозаборами: Білозірським - в приміській зоні, і 
Шевченківським - у місті. КП «Водгео» експлуатує верхньочетвертичний водоносний 

горизонт Білозірського водозабору (7,0-7,5 тис. м /добу), площадка якого розташована на 
Смілянському родовищі підземних вод. Вода жорстка, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 

(затверджені Мінохорони здоров'я 12.05.2010 р. замість ГОСТу 2874-82* «Вода питна») 

лише після очищення на станції знезалізнення. 1-й, ІІ-й і ІІІ-й пояси зони санітарної охорони 

(ЗСО) витримані.  
Раніше СКВП «Шевченківський водоканал» експлуатував на Шевченківському 

водозаборі палеоценовий горизонт на межі тріщинуватої зони кристалічних порід 

(крупнозернисті піски, 4,0 тис. м3/добу). Ділянки розташовані у південно-східній околиці 
міста, у заплаві р. Тясмин, по обидва боки від русла. На даний час обидві експлуатуючі 
організації злилися в одну - КП «ВодГео». Нині Шевченківській водозабір закрито, усі його 

свердловини тампонуються по спеціальному проекту. Свердловини мають витримані зони 

суворого режиму 50 м (30 м - 1 свердловина). Але вода не відповідає усім нормативним 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за показниками: жорсткість (14-16 мг. екв/л), марганець 
(0,5мг/л), мінералізація (до 1200 мг/л). «Шевченківський водоканал» мав тимчасовий дозвіл 

МОЗ України на експлуатацію водоносних горизонтів з показниками в межах даних 

параметрів. Дане питання потребувало першочергового вирішення: або шляхом 

упровадження сучасних технологій очищення і пом'якшення води, що забезпечило б 

відповідність питної води допустимим нормативам, або ж закриття Шевченківського 

водозабору. 

Було прийняте рішення - закрити, тому що діючі потужності Білозірського 

водозабору, який має станцію знезалізнення, в цілому забезпечують потреби в воді. Вони 

недостатні для намічених планів зростання міста, але родовище має розвідані запаси, які 
мають бути прийняті до використання з розширенням водозабору, а Шевченківській 

водозабір має розглядатися як резервний. На даний час відносно його території в місті 
прийняте рішення щодо створення однойменної природно-заповідної зони через цінність 
природного ландшафту місцевості. 

У 30-ти колодязях зони садибної забудови, що були обстежені СЕС, 20% з 
відібраних проб не відповідали гігієнічним нормам по санітарно-хімічним та 
бактеріологічним показникам. Споживати таку воду рекомендується тільки після 
кип'ятіння. Причиною є високе антропогенне навантаження території приватної забудови: 

16 тис. осіб водокористувачів приватного сектора, які мають централізоване 
водопостачання, не мають централізованого водовідведення. Щорічно близько 5 млн. м3 

стоків скидається у вигреби, що спричиняє забруднення ґрунтів і верхніх водоносних 

горизонтів. Згідно інформації, наведеної у Програмі охорони навколишнього природного 

середовища м.Сміла на 2022-2024 роки, яка затверджена рішенням міської ради за №17-

48/VIII від 24.06.2021, Забезпеченість водою на одного жителя міста становить лише 
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0,78 тис.куб.метрів в середньому по водності рік. Враховуючи нерівномірність 
поверхневого стоку  протягом року, навіть при сучасному водоспоживанні, дефіцит у 
водозабезпеченості спостерігається по всіх мікрорайонах  м. Сміла. Тобто, мережі 
господарсько-питного водопостачання/ водовідведення потребують реконструкції та 
вдосконалення. 

Програмою економічного та соціального розвитку м.Сміла передбачений 

подальший розвиток централізованого водопостачання і водовідведення в приватному 
секторі та заходи щодо покращення питної води джерел централізованого водопостачання 
міста. Зокрема, визначені параметри щодо вирішення проблемних питань на період 2022-

2024 років шляхом здійснення таких заходів: 
- ліквідаційний тампонаж непридатних до експлуатації артезіанських свердловин 

Шевченківського, Гречківського водозаборів та локальної свердловини по вулиці С. 

Ковалевської, 13-б м.Сміла Черкаської області (в т.ч. виготовлення ПКД); 

- реконструкція каналізаційної насосної станції № 13 в місті Сміла Черкаської 
області (у т.ч. виготовлення ПКД); 

- реконструкція каналізаційної насосної станції № 10 в місті Сміла Черкаської 
області (у т.ч. виготовлення ПКД); 

- реконструкція каналізаційних очисних споруд в місті Сміла, Черкаської області; 
- реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 в місті Сміла Черкаської 

області (у т.ч. виготовлення ПКД); 

- реконструкція каналізаційної насосної станції № 15 в місті Сміла Черкаської 
області (у т.ч. виготовлення ПКД); 

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Чернишевського 

в місті Сміла Черкаської області (у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації); 
- реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Перемоги в місті 

Сміла Черкаської області (у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації); 
- реконструкція напірного та самопливного каналізаційного колектора від КНС № 

16 до вул. Промислової в місті Сміла Черкаської області (у т.ч. розроблення проектно-

кошторисної документації); 
- реконструкція самопливного каналізаційного колектора на перехресті вулиць 

Любомирська-родини Бобринських в місті Сміла Черкаської області. 
Реалізація зазначених заходів покращить стан мереж господарсько-питного 

водопостачання та водовідведення, що, в свою чергу, забезпечить мешканцям міста належні 
соціально-економічні та покращені екологічні умови проживання та зменшить ризик 

захворюваності. 
З розвитком міста має розвиватись і Білозірський водозабір, де також буде 

розширена станція очищення і знезалізнення води сучасними методами. 

Потребує продовження розпочатого ремонту стара Яхнівська гребля Смілянського 

водосховища, на який вже частково виділено кошти з Державного фонду регіонального 

розвитку. На реалізацію проекту «Капітальний ремонт переливної греблі Смілянського 

водосховища на р. Тясмин» у 2018-2019 рр. були використані кошти фонду на суму 

2036,69 тис. грн., але ремонт досі не завершено. 

Смілянське водосховище розташовано в центральній частині м.Сміла. 
Водосховище побудовано в 1956 році. Наповнення водосховища до нормального 

підпірного рівня (НПР) здійснювалося з літа 1957 року до весни 1958 року. Безпосередньо 

у водосховище впадає річка Серебрянка, а на відстані – 5 км. від верхів’я водосховища в 
річку Тясмин впадає його лівобережна притока р. Гнилий Ташлик. Призначення і 
використання Смілянського водосховища пов’язане з акумуляцією поверхневого стоку 

річок Тясмин, Гнилий Ташлик і Серебрянка та є багатоцільовим: для виробничого 

водопостачання промислових підприємств; рекреаційних потреб населення м. Сміла (місце 
масового відпочинку населення); рибовідтворення аборигенних видів риб; поливу зелених 

насаджень міста; водопостачання сільськогосподарських підприємств. Смілянське 
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водосховище є місцем масового відпочинку мешканців міста. В літній період вода в 
водосховищі нагрівається до 22-25 градусів. Мул і залишки водоростів шумують. У воді 
відбуваються небезпечні біологічні процеси, які обумовлюють можливі епідемічні 
захворювання. Замулення викликає швидке прогрівання води, внаслідок зменшення 
глибини та недостачі кисню може відбуватися мор риби, іхтіологія погіршується. З метою 

збереження, відтворення й охорони рибних ресурсів доцільним є проведення очистки 

водосховища. Ґрунтові води не розвантажуються, так як, мул створює бар'єр на їх шляху, 
внаслідок цього відбувається підняття рівня ґрунтових вод по периметру (навколо) 

водосховища, перезволоження ґрунту, що призводить до підтоплення прилеглої території.  
Крім того, внаслідок зменшення глибини водосховища, на мілководді 

розвиваються та розмножуються малярійні комарі. 
Відповідно до Водного Кодексу України замкнені водосховища підлягають 

очищенню від замулення раз в 25-30 років. 
З метою упорядкування русла р. Тясмин, його розчищення від замулення та 

заростання в межах м. Сміла протягом 2022-2024 рр. Програмою економічного і 
соціального розвитку м.Сміла передбачені роботи, пов’язані з поліпшенням технічного 

стану та благоустрою водойм (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації). 

Орієнтовна сума на розробку проектно-кошторисної документації складає 1100,0 тис.грн.  

 

2.6. Ландшафти. 

В місті Сміла на даний час обліковується 5 об'єктів ПЗФ місцевого значення. 
Природно-заповідний фонд Смілянщини складає 2,3 % від загальної площі району, 

що вважається невеликим показником серед районів Черкащини, тому планується додати 

до його складу в перспективі ще 17 цінних для заповідання об'єктів. За площею на даний 

час найбільшу питому вагу серед територій ПЗФ мають заказники (87,9 %) та заповідні 
урочища (10,2 %). 

Природно-заповідний фонд району і міста переважно репрезентує різноманітність 
флори і фауни лісостепових ландшафтних геокомплексів (особливо яружно-балкових, 

горбистих, схилових місцевостей) з широколистяно-лісовою рослинністю (соснові, дубово-

соснові, грабово-дубові, ясеневі) та лучно-степовою. Також присутні заплавні природні 
комплекси (лісові (вільшнякові), болотні (трав'янисті та лісові), прибережно-водні, водні, 
лучні (різнотравні). Ще 2 пам'ятки садово-паркового мистецтва мають штучне походження, 
але являють собою зібрання кращих представників рослинності регіону. 

Серед об'єктів ПЗФ району (що існував до 2020 року): 5 заказників, з яких: 2 

ландшафтних - «Теклинська дача», «Сунківський-1» (лісові масиви на хвилястому рельєфі); 
2 гідрологічних - «Сунківській», «Ірдинське болото» (є регулятором гідрологічного режиму 

місцевості, а також цікавий розмаїттям болотяної і іншої рослинності, частина знаходиться 
у м. Сміла), 1 ботанічний - «Орхідеї»(Сунківське лісництво); 5 заповідних урочищ - «Юрова 
гора» (особливість полягає у гористому рельєфі із насадженнями листяних порід, частина 
знаходиться у м. Сміла), «Шаєва гора» (ботанічну цінність являє горбиста місцевість зі 
схилами 35°-40° з фрагментами степової рослинності), «Шарпино», «Іванькове», 

«Макіївське городище»; 8 пам'яток природи: 2 ботанічні - «Алея горіха чорного»(с. 
Балаклея) та «Насадження бука» (дерева віком 90-100 років у Будянському лісництві); 2 

геологічні - «Березняківський кар'єр» (з покладами житомирських граніті в на правому 

березі р. Тясмин), «Сам- городській кар'єр»; 4 гідрологічні - «Джерело» (с. Мала Смілянка), 
«Джерело» (с. Ташлик), «Біла криниця» (Макіївська сільрада), «Березіль» (Березняківська 
сільрада); 2 парки-пам'ятки садово- паркового мистецтва - «Міський парк» (м. Сміла, 
відомий колекцією дендрофлори - 60 видів дерев та чагарників), «Сквер ім. Т.Г. Шевченка» 

(Балакліївська сільрада). Є рішення обласної ради про створення в Смілі ще 4-х пам'яток 

природи на основі старовинних дубових насаджень, але ще не завершені всі необхідні 
процедури для реєстрації. 
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Є також рішення міської ради про створення в перспективі ще 2-х заказників: 
«Шевченківський водозабір» та «Балка Довжик». 

Вздовж долин річок, їхніх заплав збереглися основні площі напівприродної 
рослинності. Найбільшу площу займають широколистяні ліси. Природно-степова 
рослинність збереглась на крутих схилах ярів та балок. Різні типи лучних та болотних 

екосистем здебільшого приурочені до заплав річок. Прибережно-водна рослинність 
поширена у водоймах більш-менш рівномірно. 

В територіальних межах міста Сміла Черкаської області є чотири об’єкта природно-

заповідного фонду, а саме:  
1. Гідрологічний заказник місцевого значення  «Ірдинське болото» (тип –заказник 

місцевого значення), площа - 0,9211 га. Рішення міської ради від 13.11.2009 № 42-96/V «Про 

організацію та встановлення меж території гідрологічного заказника місцевого значення 
«Ірдинське болото». 

2. Міський парк культури та відпочинку - пам'ятка садово-паркового мистецтва 
місцевого значення (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення), площа 
-33,2015 га. Рішення міської ради від 03.03.2008 № 24-51/V «Про затвердження проекту 

землеустрою з організації та встановлення меж території міського парку культури та 
відпочинку». 

3. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело» (Пам'ятка 
природи місцевого значення), площа – 0,03 га. Рішення міської ради від 26.07.2007 № 16-

15/V «Про створення об’єкту природно-заповідного фонду – гідрологічної пам’ятки 

природи місцевого значення «Джерело». 

4. Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення (пам'ятки природи місцевого 

значення): Багатовікові дерева дуба звичайного, Графський дуб-красень,  Віковий дуб імені 
Якова Водяного,  Софіївські дуби. Рішення міської ради від 05.07.2018 № 73-7/VII «Про 

оголошення природних об’єктів ботанічними пам'ятками природи місцевого значення у 

м. Сміла». 

Беручи до уваги зауваження та пропозиції до Звіту СЕО, наведені листом 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на №25/5-21/17945-21 від 

19.08.2021 відмічаємо, що інформація і ключові питання площ лісів та лісистості території, 
с/г угідь тощо викладені в рішеннях Генерального плану та Плану зонування території міста 
Сміла Черкаської області, де зазначено, що загальна лісистість району становить 25,2 тис. 
га, або 23,6% від загальної площі району. Найпоширенішими є твердолисті породи, які 
охоплюють 20,2 тис. га (80%), друге місце хвойні - 4,3 тис. га (17%), м'яколисті (липові, 
осикові, тополеві, вербові насадження) - 613 га (2,4%). Структура лісових насаджень за 
віком має такий розподіл: молодняки - 14,5%, середньовікові - 54,4%, достигаючі - 17,6%, 

стиглі - 13,5%. Приміська зелена зона охоплює околиці власне міста і найближче передмістя 
та представлена лісами ДЛФ (Смілянське і Сунківське лісництва ДП « Смілянське лісове 
господарство»). Нормативна частина розрахована відповідно ГОСТу 17.5.3.01 -78 - «Состав 

и размер зелених зон городов» (дія документу продовжена), п. 6, табл. 1. При перспективній 

чисельності населення міста 80,0 тис. осіб, з урахуванням лісистості 13% (лісостепова зона), 
а також п. 6 даного ГОСТу (допустиме зменшення на 15 %), загальна площа приміської 
зеленої зони складатиме не менше: (60 х 8) - 720 = 4080 (га). Нормативна частина 
лісопаркової зони становить 480 га; до неї не входить квартал 89 Сунківського лісництва 
(44 га), через входження до нормативних СЗЗ від КОС, полігону ПЗФ, АБЗ. Відповідно ДБН 

Б. 2.2-12:2019 (п. 8.3.4., табл. 8.3). 

Сучасний рослинний покрив району сильно трансформований під дією 

сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності, зокрема: щорічні пожежі, вирубка 
лісу, викошування травостою та випасання худоби, розорювання ґрунту, хижацьке 
збирання лікарських і рідкісних рослин, надмірне рекреаційне навантаження. 
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Стан озеленення на території міста потребує подальшого розширення та 
коригування. Зелені насадження вздовж доріг переважно тополі, липи, акації висаджені 
в 60-70–х роках ХХ століття. Дерева досягли вікової межі, більшість із них фаутні 
(заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані, загрожують безпеці людей, будівель 
та автотранспорту і потребують негайної заміни. 

На сьогодні актуальним є проведення повної інвентаризації зелених насаджень 
на території міста. Визначення чітких заходів щодо проведення вирізки тополь та 
фаутних дерев. Проведення висадки компенсаційних насаджень, забезпечення 
обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій 

житлових масивів, вздовж доріг та вулиць). Розвиток зеленого господарства 
проводиться переважно за рахунок створення локальних зелених зон – паркових 

насаджень, скверів. 

Програмою економічного і соціального розвитку м.Сміла на 2022-2024 роки 

передбачено ряд заходів з реконструкції парків та відновлення територій зелених 

насаджень, встановлення меж об’єктів ПЗФ шляхом розробки землевпорядної 
документації з метою можливості здійснення подальших робіт з їх збереження та 
відновлення. 

 

2.7. Викиди в атмосферу і забруднення атмосферного повітря. 

Атмосферне повітря досліджується на пил, сажу, аміак, азоту діоксид, сірчистий 

ангідрид, вуглецю оксид, кислоту сірчану, метан, сірководень, солі важких металів (хром), 

фенол, формальдегід, хлор. 

По Україні в 1990 році антропогенні викиди парникових газів еквіваленті діоксиду 
вуглецю були зафіксовані на рівні 925 млн т (по Черкаській області викиди парникових 

газів в 1990 році в еквіваленті діоксиду вуглецю складали 10,1 млн т). Але 1990 рік став 
початком спаду промисловості, що відповідно привело до поступового скорочення об'ємів 
викидів. 

За даними Державної служби статистики України викиди основного парникового 

газу - діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2019 році по Україні становили 121,3 млн 

т, з них: по Черкаській області - 2,6 млн. т (2 %). 

У сумарній кількості забруднюючих речовин викиди метану та азоту діазоту по 

області, які належать до парникових газів, становили відповідно 18,333 тис. т та 0,058 тис. т, 
діоксиду вуглецю - 2616,771 тис. т. Динаміка викидів діоксиду вуглецю (основного 

парникового газу) в атмосферне повітря Черкаської області за 1990, 2015 - 2019 рр. наведена 
в таблиці. 

Динаміка викидів діоксиду вуглецю (основного парникового газу) в 

атмосферне повітря Черкаської області за 1990, 2014-2019 рр. (тис. т.) 
Таблиця 2 

 Обсяги викидів діоксиду вуглецю, тис. т. 
1990 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Всього:в т.ч. 10076,3

19 

3524,6 2889,9 2422,1 2691,14

4 

2616,771 

- від 

стаціонарних 

джерел 

10076,3

19 2662,2 

2889,9 2422,1 2691,14

4 

2616,771 

- від пересувних 

джерел 

- 862,4 * * *  

Динаміка обсягів викидів шкідливих речовин від стаціонарних та пересувних 



     2021 Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Сміла на 2022-2024 роки 

Аркуш 

      
16 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

джерел різна. Якщо від пересувних джерел вона зростає з розвитком автомобілізації, то від 

стаціонарних джерел значно знизилася відносно 1990 року через різке падіння обсягів 
виробництва. Але останні три роки спостерігається невелике зростання викидів через 
пожвавлення виробництва в місті (крім галузі машинобудування і харчової промисловості). 

По Черкаській області в цілому викиди значно зросли в порівнянні з 2000 роком, 

особливо в обласному центрі, де знаходяться такі великі виробництва як ПАТ 

«Хімволокно», ПАТ «Азот». Доля Сміли в загальних обсягах викидів по області відносно 

невелика: становила лише 0,63 % в 2018 р. порівняно з Черкасами, де становила 42,2 %. 

Відносно 2000 р. частка Сміли значно знизилася: становила тоді 4,55 % (таблиця 2). В 

значній мірі це сталося через закриття цукрового комбінату - старішого підприємства міста, 
завдяки якому воно колись розвинулося, але вкрай застаріле обладнання не залишає 
«шансів» відродити дане виробництво. Рішеннями генерального плану населеного пункту 

передбачено реконструкцію даної території з розміщенням на ній менш шкідливого вироб-

ництва, а іншої частини - під житлову і громадську забудову, що значно покращить 
соціально-економічний та екологічний фон даної ділянки. Програмою економічного і 
соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки передбачені заходи щодо реалізації 
положень генерального плану, зокрема створення бази даних містобудівного кадастру з  
інформацією про інвестиційні ділянки для можливості їх надання шляхом реалізації вимог 
містобудівної документації.   

У 2018 викиди у місті зросли відносно 2017 р. на 21,3 %. 

На ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» раніше припадало 38 % усіх викидів. 
На даний час це - підприємства теплової енергетики: Смілянська ТЕЦ: ТОВ 

«Смілаенергопромтранс» і 24 котельні, у т.ч. 21 комунальна котельня КП 

«Смілакомунтеплоенерго», які передані цієї організації від попереднього збанкрутілого 

приватного власника (ТОВ “СмілаЕнергоінвест”), та 3 відомчі котельні. Далі йдуть ПАТ 

НВП «Смілянський електромеханічний завод», Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка, 
Локомотивне депо ім. Т. Шевченка, ТОВ «Смілянський асфальтний завод», АТП- 17128, 

нафтобаза, 9 АЗС та інші підприємства. 
 

 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення по містах Черкаської області (тис. тон/рік) 
Таблиця 3 

 2 2 2 2 20

Всього по 

області, у 
28,778 57,458 52,319 48,318 57,872 

м. Черкаси 16,821 29,826 23,845 20,107 24,437 

м. Ватутіне 0,817 0,59 0,489 0,576 0,39 

м. Канів 0,115 0,167 0,314 0,337 0,33 

м. Золотоноша 0,546 0,446 0,439 0,443 0,374 

м. Сміла 1,31 0,257 0,289 0,3 0,364 

м. Умань 0,79 2,11 0,45 0,786 3,992 

 

Слід також враховувати вплив сільськогосподарських підприємств тваринницької 
галузі, що прилягають впритул до міста (МТФ і ПТФ СТОВ «Лан» в с. Плоске та ін.), 

негативно впливаючи на житлову забудову міських околиць. 
Серед котелень найпотужнішими є: котельня РПЗ, психлікарні, районної лікарні, 

ЖКО машзаводу, кварталу № 5, мікрорайону № 53. Більшість з них працюють на 
природному газі, а частина - на твердому паливі. 

Основними забруднюючими речовинами повітря є: окисли азоту, окисли вуглецю, 
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сірчистий ангідрид. Орієнтовний розподіл основних шкідливих речовин, що викидаються 
стаціонарними джерелами, становить: окис вуглецю - 44 %, окис азоту - 12 %, сірчистий 

ангідрид - 13 %, вуглеводні - 18 %, органічні сполуки - 10 %, пил та інші - 3%. Серед 

специфічних забруднюючих речовин: окисли заліза, марганець, хром 6-валентний, свинець 
і його сполуки, окисли міді, двоокис кремнію, пил текстоліту (ПАТ НВП «СЕМЗ»); сажа, 
ксилол, пил неорганічний (ПрАТ «Смілянський машзавод») та інші. 

Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у місті на даний час 
відсутні. Міська санепідемстанція, яка раніше вибірково проводила епізодичний 

лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, була розформована в рамках 

медичної реформи. 

Вирішення проблем забруднення повітря від стаціонарних джерел можливе тільки 

шляхом покращення технології виробництв, якісного контролю та раціональної 
планувальної організації і функціонального зонування територій в містобудівній 

документації, включаючи пропозиції щодо винесення з міста неефективних підприємств 
(цехів), перепрофілювання їх території на інші функції або переведення на менш шкідливі 
види продукції. 

Суттєвий вплив на стан атмосферного повітря спричиняє автотранспорт, на долю 

якого припадає левова доля від загальної кількості викидів шкідливих речовин. Але з 
2015 р. роки розрахунки щодо обсягів викидів забруднюючих речовин від пересувних 

джерел в Черкаській області не проводились. За даними за 2014 р. загальні викиди від 

транспортних засобів по Смілі становили 4,6 тис. т (від стаціонарних джерел - 0,275 тис. т). 
Основними забруднюючими компонентами від автотранспорту є: окис вуглецю (біля 80% 

від загальної кількості), вуглеводні (14%), оксиди азоту (5%). Викиди від автотранспорту 
особливо небезпечні для здоров'я людини, оскільки потрапляють у повітря в приземному 

шарі, в зоні дихання людини. Дана проблема погіршується завдяки експлуатації технічно 

зношеного транспорту, використання неякісного пального. 

Найбільша інтенсивність руху, в тому числі з транзитним проїздом через місто 

автотранспорту, відмічається по вулицях: Незалежності (колишня вул. Леніна), 
Трипільська (Комунарська), Перемоги, Соборна (Свердлова), Гречківська (9 Січня), 
Сенатора, Тараса Шевченка (Жовтнева), Мазура, Б. Хмельницького, Кармелюка, Віри 

Гордієнко, Василя Стуса (Ленінградська), Сунківська (Литвинова), Героїв Холодноярців 
(60 років СРСР), Громова. 

Суттєвого зменшення проблеми забруднень від транспортних засобів в межах 

м.Сміла можливо шляхом  виведення транзитних потоків автодоріг національного значення 
на проектну об’їзду дорогу за північною, північно-західною і північно-східною межами 

міста, що визначено в проектних рішеннях містобудівної документації місцевого та 
обласного рівнів. З метою забезпечення даних намірів Програмою економічного та 
соціального розвитку міста Сміла на 2022-2024 роки передбачено заходи щодо сприяння у 
вирішенні проблем отримання дозвільних документів в межах вимог чинного 

законодавства та реалізації інвестиційних проектів, рахуючи, що будівництво транспортних 

обхідних магістральних шляхів   може здійснюватися виключно з залученням 

уповноважених органів Облавтодору. 

Відмічається перевищення ГДК по пилу у місцях найбільшого скупчення 
автотранспорту (перехрестя вул. Соборної (Свердлова) й Перемоги, залізничні переїзди) - 

до 2,5-3 ГДК. 

Стаціонарними джерелами забруднення є підприємства, цеха, агрегати, 

установки або інші нерухомі об´єкти, що зберігають свої просторові координати 

протягом певного часу.  

До пересувних джерел відноситься автотранспорт, спецтранспорт, залізничний 

транспорт, тощо. 

На території міста основними шкідливими речовинами, які надходять від 

стаціонарних і пересувних джерел в атмосферне повітря, є: оксид вуглецю (СО), діоксид 
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азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), леткі неорганічні сполуки (пил, сажа).  
Інформація про викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря по м. Сміла в 2018-2020 роках від стаціонарних джерел забруднення 
(за даними Головного управління статистики у Черкаській області): 

 

Кількість викинутих в атмосферене повітря забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел забруднення у 2018р. по м.Сміла 

Таблиця 4 

 Кількість підприємств, 
які мали викиди 

Кількість викидів 

 всього, 

оди- ниць 
у % до 

2017р. 
т у % до 

2017р. 
збільшення/ 
зменшення                

(-) проти 

2017р. 

розподіл, % 

Всього 

забруднювальних 

речовин 

20 80 363,546 121,1 63,267 100 

Метали та їх 

сполуки 13 108,3 5,627 103 0,164 1,5 

Речовини у 

вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

(мікрочастинки 

та волокна ) 15 88,2 123,518 137,3 33,585 34,1 

Сполуки азоту 19 82,6 71,524 92,8 -5,548 19,7 

Діоксид та інші 
сполуки сірки 9 90 2,233 67,5 -1,074 0,6 

Оксид вуглецю 18 81,8 114,884 195,2 56,02 31,6 

Органічні аміни 1 50 0,001 6,3 -0,015 - 

Неметанові леткі 
органіч-ні 
сполуки 

(НМЛОС)1 14 82,4 39,34 66,5 -19,854 10,8 

Метан 9 81,8 6,149 99,8 -0,01 1,7 

Хлор та сполуки 

хлору (у 

перерахунку на 
хлор) 2 100 0,179 100 - - 

Фтор та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
фтор) 2 100 0,018 78,3 -0,005 - 

Ціаніди  1 100 0,073 105,8 0,004 - 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у 2018р. склали 363,546 т. 
Виходячи з таблиці видно, що викиди від стаціонарних джерел забруднення у 2018 

році збільшилися на 21,1 % порівняно із 2017 роком.  

 

 

Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних 

джерел забруднення у 2019 році по території м. Сміла 
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Таблиця 5 

 Кількість підприємств, 
які мали викиди 

Кількість викидів 

 всього, 

оди- ниць 
у % до 

2017р. 
т у % до 

2017р. 
збільшення/ 
зменшення                

(-) проти 

2017р. 

розподіл, % 

Всього 

забруднювальних 

речовин 00000 18 90,00 516,424 152,878 142,05 

Метали та їх 

сполуки 01000 12 92,31 1,639 -3,988 29,13 

Арсен та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
арсен) 01001 1 #DIV/0 0,001 0,001  

Ванадій та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
п'ятиоксид 

ванадію) 01002 1 50,00 0,013 -0,011 54,17 

Залізо та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
залізо) 

 01003 12 100,00 1,339 
 

-3,257 29,13 

Мідь та її 
сполуки (у 

перерахунку на 
мідь) 01005 2 100,00 0,055 -0,442 11,07 

Нікель та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
нікель) 01006 2 200,00 0,012 -0,008 60,00 

Ртуть та її 
сполуки (у 

перерахунку на 
ртуть) 01007 1 100,00 0,003 -0,001 75,00 

Свинець та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
свинець) 01009 1 100,00 0,036 0,020 225,00 

Хром та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
триоксид хрому) 01010 3 150,00 0,055 -0,038 59,14 

Цинк та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
цинк) 01011 1 100,00 0,001 -0,005 16,67 

Алюмінію оксид 01101 3 100,00 0,017 -0,093 15,45 

Манган та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
діоксид мангану) 01104 7 87,50 0,103 -0,151 40,55 
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Олово та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
олово) 01105 1 100,00 0,004 -0,003 57,14 

Речовини у 

вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

(мікрочастинки 

та волокна ) 03000 14 93,33 85,884 -37,634 69,53 

Речовини у 

вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

більше 2,5 мкм та 
менше 10мкм 03001 12 92,31 70,944 -36,158 66,24 

Речовини у 

вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

менше 2,5мкм 03002 1 33,33 0,164 -0,015 91,62 

Сажа 03004 1 50,00 1,867 -0,053 97,24 

Сполуки азоту 04000 17 89,47 185,235 113,711 258,98 

Оксид азоту (у 

перерахунку на 
діоксид 

азоту)[NO+NО2] 04001 16 94,12 141,277 111,762 478,66 

Азоту (1) оксид 

[N2О] 04002 8 100,00 2,379 2,145 1016,67 

Аміак 04003 2 66,67 41,572 -0,196 99,53 

Азотна кислота 04004 1 100,00 0,007 0,000 100,00 

Діоксид та інші 
сполуки сірки 05000 8 88,89 1,860 -0,373 83,30 

Сірки діоксид 05001 6 85,71 1,565 -0,320 83,02 

Сірководень 
(H2S) 05002 3 75,00 0,202 -0,028 87,83 

Сульфатна 
кислота (H2SO4 ) 

[сірчана кислота] 05004 3 100,00 0,093 -0,025 78,81 

Оксид вуглецю 06000 16 88,89 182,797 67,913 159,11 

Вуглецю діоксид 07000 15 100,00 74296,336 56156,866 409,58 

Органічні аміни 10000 1 100,00 0,001 0,000 100,00 

Анілін 10001 1 100,00 0,001 0,000 100,00 

Неметанові леткі 
органічні 
сполуки 

(НМЛОС)1 11000 14 100,00 49,917 10,577 126,89 

Ацетон 11007 1 100,00 0,097 0,016 119,75 

Бензол 11008 1 100,00 0,003 0,000 100,00 

Бутиловий ефір 

оцтової кислоти 

(бутилацетат) 11009 0 0,00  -0,065  

Етилцелозольв 11020 0 0,00  -0,002  

Етилацетат 11021 1 25,00 0,367 0,126 152,28 

Етилену оксид 11022 1 100,00 0,004 0,001 133,33 
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Ксилол 11030 6 75,00 3,417 -1,003 77,31 

Спирт метиловий 11036 1 100,00 0,157 -0,126 55,48 

Стирол 11037 1 100,00 0,003 0,002 300,00 

Толуол 11041 2 100,00 0,018 -0,163 9,94 

Тетрахлоретилен 

(перхлоретилен) 11047 1 100,00 0,196 0,147 400,00 

Фенол 11048 3 100,00 0,004 -0,072 5,26 

Формальдегід 11049 2 66,67 0,011 -0,041 21,15 

Циклогексанон 11053 1 100,00 0,001 -0,001 50,00 

Метан 12000 9 100,00 9,028 2,879 146,82 

Хлор та сполуки 

хлору (у 

перерахунку на 
хлор) 15000 2 100,00 0,002 -0,177 1,12 

Водню хлорид 

(соляна кислота 
по молекулі на 

HCL) 15003 2 100,00 0,002 -0,177 1,12 

Фтор та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
фтор) 16000 3 150,00 0,020 0,002 111,11 

Фтористий 

водень 16001 2 100,00 0,017 0,001 106,25 

Ціаніди 17000 1 100,00 0,041 -0,032 56,16 

Водню ціанід 

(синильна 
кислота) 17001 1 100,00 0,001 0,000 100,00 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у 2019 році склали 516,424 т. 

Виходячи з таблиці видно, що викиди від стаціонарних джерел забруднення у 2019 

році збільшилися на 42,1 % порівняно із 2018 роком.  

Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферу від 

стаціонарних джерел забруднення у 2020 році по території м. Сміла 

Таблиця 6 

 Кількість підприємств, 
які мали викиди 

Кількість викидів 

 всього, оди- 

ниць 
у % до 

2017р. 
т у % до 

2017р. 
збільшення/ 
зменшення                

(-) проти 2017р. 

розподіл, % 

Всього 

забруднювальних 

речовин 00000 17 94,44 496,224 -20,200 96,09 

Метали та їх 

сполуки 01000 9 75,00 0,744 -0,895 45,39 

Арсен та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
арсен) 01001 0 0,00   -0,001   

Ванадій та його 

сполуки (у 01002 1 100,00 0,011 -0,002 84,62 
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перерахунку на 
п'ятиоксид ванадію) 

Залізо та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
залізо) 01003 8 66,67 0,544 -0,795 40,63 

Мідь та її сполуки 

(у перерахунку на 
мідь) 01005 1 50,00 0,052 -0,003 94,55 

Нікель та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
нікель) 01006 1 50,00 0,010 -0,002 83,33 

Ртуть та її сполуки 

(у перерахунку на 
ртуть) 01007 0 0,00   -0,003   

Свинець та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
свинець) 01009 0 0,00   -0,036   

Хром та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
триоксид хрому) 01010 3 100,00 0,049 -0,006 89,09 

Цинк та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
цинк) 01011 0 0,00   -0,001   

Алюмінію оксид 01101 2 66,67 0,013 -0,004 76,47 

Манган та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
діоксид мангану) 01104 3 42,86 0,058 -0,045 56,31 

Олово та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
олово) 01105 1 100,00 0,007 0,003 175,00 

Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

(мікрочастинки та 
волокна ) 03000 13 92,86 90,004 4,120 104,80 

Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

більше 2,5 мкм та 
менше 10мкм 03001 11 91,67 83,932 12,988 118,31 

Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

менше 2,5мкм 03002 2 200,00 2,413 2,249 1471,34 

Сажа 03004 0 0,00   -1,867   

Сполуки азоту 04000 16 94,12 183,921 -1,314 99,29 

Оксид азоту (у 

перерахунку на 04001 15 93,75 133,388 -7,889 94,42 
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діоксид 

азоту)[NO+NО2] 

Азоту (1) оксид 

[N2О] 04002 7 87,50 2,295 -0,084 96,47 

Аміак 04003 2 100,00 48,238 6,666 116,03 

Азотна кислота 04004 0 0,00   -0,007   

Діоксид та інші 
сполуки сірки 05000 7 87,50 1,375 -0,485 73,92 

Сірки діоксид 05001 6 100,00 1,287 -0,278 82,24 

Сірководень (H2S) 05002 2 66,67 0,017 -0,185 8,42 

Сульфатна кислота 
(H2SO4 ) [сірчана 

кислота] 05004 2 66,67 0,071 -0,022 76,34 

Оксид вуглецю 06000 15 93,75 164,350 -18,447 89,91 

Вуглецю діоксид 07000 13 86,67 69079,935 -5216,401 92,98 

Органічні аміни 10000 1 100,00 0,001 0,000 100,00 

Анілін 10001 1 100,00 0,001 0,000 100,00 

Неметанові леткі 
органічні сполуки 

(НМЛОС)1 11000 12 85,71 46,906 -3,011 93,97 

Ацетон 11007 1 100,00 1,019 0,922 1050,52 

Бензол 11008 1 100,00 0,002 -0,001 66,67 

Етилацетат 11021 0 0,00   -0,367   

Етилену оксид 11022 1 100,00 0,004 0,000 100,00 

Ксилол 11030 6 100,00 2,491 -0,926 72,90 

Спирт метиловий 11036 1 100,00 0,137 -0,020 87,26 

Стирол 11037 1 100,00 0,005 0,002 166,67 

Толуол 11041 1 50,00 0,003 -0,015 16,67 

Тетрахлоретилен 

(перхлоретилен) 11047 1 100,00 0,196 0,000 100,00 

Фенол 11048 2 66,67 0,004 0,000 100,00 

Формальдегід 11049 2 100,00 0,011 0,000 100,00 

Циклогексанон 11053 1 100,00 0,001 0,000 100,00 

Метан 12000 8 88,89 8,883 -0,145 98,39 

Хлор та сполуки 

хлору (у 

перерахунку на 
хлор) 15000 0 0,00   -0,002   

Водню хлорид 

(соляна кислота по 

молекулі на HCL) 15003 0 0,00   -0,002   

Фтор та його 

сполуки (у 

перерахунку на 
фтор) 16000 2 66,67 0,005 -0,015 25,00 

Фтористий водень 16001 1 50,00 0,003 -0,014 17,65 

Ціаніди 17000 1 100,00 0,035 -0,006 85,37 

Водню ціанід 

(синильна кислота) 17001 1 100,00 0,005 0,004 500,00 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у 2020 році склали 496,224 т. 
Виходячи з таблиці видно, що викиди від стаціонарних джерел забруднення у 2020 

році зменшилися на 3,9 % порівняно із 2019 роком.  
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Якість атмосферного повітря  в місті не контролюється через відсутність 

приладів. 

На підставі ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть 
здійснюватися тільки після отримання дозволу на викиди.  

Щоб мінімізувати забруднення атмосфери, необхідно: проводити очищення 
викидів в атмосферу від твердих і газоподібних забруднюючих речовин за допомогою 

електрофільтрів, рідких і твердих поглиначів, циклонів; використовувати екологічно чисті 
види енергії; застосовувати маловідходні та безвідходні технології.  

Програма враховує проблему забруднення повітря, будучи направленою на її 
мінімізацію. Рахуючи фактор покращення стану атмосферного повітря на період 2020 року, 
вбачається можливість здійснення подальших заходів щодо мінімізації впливу на 
атмосферу шляхом застосування новітнього технологічного обладнання та сприяння 
розвитку підприємництва з введенням вимог щодо здійснення контролю за шкідливим 

викидам в атмосферне середовище. При цьому фактор забруднень повітря від транспортних 

засобів не відноситься до планувальних обмежень, тому що знаходиться в динамічному 

стані і залежить від багатьох складових. Більше уваги приділяється питанням акустичного 

забруднення примагістральних територій, хоча обидва ці види забруднень мають 
комплексну дію. Фактор забруднення повітря від транспортних магістралей можливо 

мінімізувати шляхом спонукання мешканців та підприємств до зміни транспортних засобів 
на електро-мобільні з розвитком по території міста мереж підзарядних станцій. 

Першочерговими кроками до досягнення даної мети мають бути питання енергозберігання 
та розширення мережі альтернативної енергетики (сонячної, вітрякової тощо). 

Система планувальних обмежень забудови та іншого використання територій 

представлена санітарно-захисними зонами і розривами (далі СЗЗ) від промислових 

підприємств, сільськогосподарських об'єктів, об'єктів комунального призначення; 
охоронними зонами (ОЗ) інженерних, природоохоронних і історико-охоронних об'єктів, у 

т.ч. прибережною захисною смугою водойм (ПЗС); зоною санітарної охорони джерел 

водопостачання (ЗСО), яка має три пояси охорони. Усі виробничі об'єкти відносяться за 
санітарною класифікацією до І - V класу небезпеки за ступенем шкідливості, залежно від 

виду діяльності і продукції, що виробляється, для яких нормативні СЗЗ становлять від 1000 

до 50 м, відповідно до ДСП 173-96, Додаток 4 «Санітарна класифікація підприємств, 
виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них» та інших норм. 

Нормативні СЗЗ деяких промпідприємств, сільськогосподарських та комунальних об'єктів 
у Смілі не витримані й охоплюють житлову забудову. В межах нормативних СЗЗ 

орієнтовно проживає 2040 чол., в тому числі: навколо ПАТ НВП «СЕМЗ» - 250 чол., ВАТ 

«Смілянський цукрокомбінат» (нині не працює) - 900 чол., склад міндобрив комбінату 

«ДНІПРО» - 390 чол., ПрАТ «Смілянський машинобудівний завод» - 390 чол., КОС КП 

«ВодГео» - 110 чол. Режим, якій має діяти на території СЗЗ, допустимі види забудови та 
іншого використання встановлені п. п. 5.10 - 5.13 ДСП 173-96; при цьому не менше 50% 

площі СЗЗ підлягає озелененню. Нижче наведені нормативні санітарно-захисні зони і 
санітарні розриви для основних промислових і комунальних об'єктів міста і найближчого 

оточення, а також охоронні зони інженерних і природних об'єктів (табл. 7). 
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Нормативні СЗЗ та ОЗ основних виробництв та інших об'єктів 
Таблиця 7 

Під'їзні та пристанційні колії 50 - I I - 

Гаражі, автостоянки, в залежності від кількості 
ма- шино-місць 

10-50 - I I - 

Об'єкти обслуговування вантажного 

транспорту і автобусів/ легкового транспорту 

100/50 - I I - 

Об’єкти Норматив
на  СЗЗ, 

ОЗ (м) 

Документ 

Виробничі підприємства (промислові, транспортні, будівельні) 

ВАТ “Смілянський цукровий комбінат”* 300 - I I - 

ПАТ НВП “Смілянський електромеханічний 

завод”, 

ливарний і ковальський цехи/ решта підрозділів 

300/100 - I I - 

ДП Приладобудівний завод “Райдуга”* 100 - I I - 

ДП “Оризон-Навігація” 100 - I I - 

ТОВ “Оризон-Універсал” 100 - I I - 

ПрАТ “Смілянський машинобудівний завод” 100 - I I - 

Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка 100 - I I - 

Локомотивне депо ім. Т. Шевченка 100 - I I - 

АТП- 17128 100 - I I - 

ВАТ “Сміламолконсерв”* 100 - I I - 

ВАТ “Південзахідшляхбуд” 100 - I I - 

База будуправління № 4 100 - I I - 

Смілянська нафтобаза 100 - I I - 

ПрАТ “Тюмень-Медіка-Сміла” 50 - I I - 

ТОВ “Меблі - ЛІВС” 50 - I I - 

Склади підприємств оптової торгівлі 
продовольчими товарами і промтоварами першої 
необхідності 

50 (решта 
складів – 

залежно від 

виду 
продукції) 

- I I - 

Транспортні об’єкти 

Заміська автомагістраль (вул. Героїв 
Холодноярців, колишня 60 років СРСР)/ міські 
магістральні дорогі 

100/50 ДСП 173-96, п. 

5.25, 

5.26 

Залізниця (4 напрямки), з/д вокзал, 

автовокзал 

100 ДСП 173-96, п. 

5.20, 

та дод. 9 
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АЗС з підземними резервуарами; залежно 

від 

емності, 
мін. 

ДСП 173-96, п. 

5.32; 

АЗС модульні з одностінними резервуарами 50;100 – 

від жит. 
будинків 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

табл.15.6 

Об'єкти газопровідного транспорту  

Магістральний газопровід-відвід І класу охоронна 
зона 
- 150 

Дод. 1 до 

Правил 

охорони 

магістральних 

мереж 
Газорозподільна станція (ГРС) з 
одоризаційною установкою- меркаптаном 

охоронна 
зона 
175, СЗЗ - 

300 

ДСП 173-96 

(дод. 4, хімічні 
виробництва, п. 

19) 

Сільськогосподарські підприємства  

ПТФ СТОВ “Лан” (с. Плоске) 300 ДСП 173-96 

МТФ СТОВ “Лан” (с. Плоске) 400 - I I - 

СТФ ПрАТ “Смілянське племпідприємство” 150 - I I - 

Бойня 500 - I I - 

Агрофірма ТОВ “ЛАВР” 500 ДСП 173-96 

(дод. 8) 

Склади агрохімії 400 - I I - 

Склади мінеральних добрив 400 - I I - 

Районна ветеринарна лікарня 200 - I I - 

Об'єкти комунального призначення  

Кладовища діючі / закриті 300/50 ДСП 173-96 

(додаток № 4) 

Полігон ТПВ/сміттєзвалище КП 

“Комунальник” 

500 - I I - 

Каналізаційні очисні споруди КП “ВодГео” 400 ДСП 173-96 

(додаток № 12) 

О/С СКВП “Шевченківській водоканал”* 200 - I I - 

О/С цукрового заводу (поля фільтрації)* 300 - I I - 

Водозабірні споруди Шевченківського 

водозабору*: 

ЗСО  

І пояс 50, 30 (1 

шт.) 
Згідно проекту 
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ІІ пояс 140, 50 (1 

шт.) 
«Центрукргеоло
гія» 

ІІІ пояс 1140, 300 2000 р. 

Водозабірні споруди Білозірського водозабору: ЗСО  
І пояс 30 - I I - 
ІІ пояс 250  

ІІІ пояс 1000  

Об'єкти спеціального призначення 

РТО, РЛС, об'єкти спецзв'язку в/ч Відповідно 

санітарного 

паспорта 
(орієнтовно 

500 м за 
проектом) 

Паспорт не 
розроблявся 

Природоохоронні об'єкти 

Прибережна захисна смуга р. Тясмин та 
водосховища; /р. Сріблянка, струмків та 
водотоків (нормативна) 

50/25 – 

прибереж
на захисна 

ВКУ, ст. № 88 

Інженерні мережі 

Повітряні лінії електропередач: 

напругою до 1кВ; 

напругою 10 кВ; 

напругою 35 кВ; 

напругою 110 кВ 

напругою 150 кВ 

напругою 330 кВ. 

Охоронні 
зони: 2 

10 

15 

20 

25 

30(СЗЗ-

20) 

ПУЕ, випуск 6 

* На даний час - є не діючими. 

Варто зазначити, що нормативні розміри прибережних захисних смуг мають бути 

визначені статтею 60 Земельного кодексу України та статтею 88 Водного кодексу України. 

ПЗС встановлюється на земельних ділянках всіх категорій, крім земельного морського 

транспорту, що враховано в Генеральному плані та Програмі . Також  відповідно до пункту 

10 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської 
діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08.05.1996 № 

486 «У межах населених пунктів водоохоронні зони, прибережні захисні смуги та пляжні 
зони встановлюються згідно з комплексними планами просторового розвитку території 
територіальних громад та генеральними планами населених пунктів, в разі відсутності або 

коли зазначеною містобудівною документацією межі таких смуг не встановлені». 

Водоохоронні зони визначаються за проектами землеустрою, в пункті 5 цього порядку. 
Особливу увагу та території міста Сміла варто звернути на р Тясмин, та р. Сріблянка, а 
також Смілянське водосховище. 

2.8. Поводження з відходами. 
Міський полігон /звалище твердих побутових відходів Управління ЖКХ ВК 

Смілянської міської ради (далі полігон ТПВ) обслуговує КП «Комунальник». Полігон 

розташований за північно-східною околицею міста на землях Залевківської сільської ради 

(перша черга відпрацьована). СЗЗ 500 м - витримана. Відстань від села Залевки - 2,5 км., 
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від автомагістралі Київ-Дніпропетровськ – 2,5 км., від автошляху Сміла-Сунки – 1 км. Рік 

введення в експлуатацію – 1989 

Площа полігону/звалища - 4 га;  
Проектна потужність – 575000 тон; 

Власник відходів, експлуатація та утримання – СКП «Комунальник»; 

Фактичне накопичення відходів: 
- у 2018 році – 90175,57 м. куб., 20740,38 тон; 

- у 2019 році – 100344,8 м. куб., 23079,3 тон; 

- у 2020 році – 116640,1 м. куб., 26914,3 тон. 

Відсоток заповнюваності – 102,8%. 

Видаляється за рік близько 25-28 тис. м3 побутових відходів.  
З метою вирішення проблем заповнюваності та необхідності реконструкції 

полігону поруч з ділянкою першої черги була відведена нова ділянка 4 га, терміном 

експлуатації на 10 років, яка вже давно використовується.  
Затверджений ДПТ реконструкції полігону, реалізація якого дозволить довести 

його інженерний благоустрій до сучасних стандартів. Проектом передбачається 
виконання комплексу гідротехнічних та технологічних заходів по захисту навколишнього 

середовища навколо полігону від шкідливих речовин, які створюються в процесі 
складування та знешкоджування твердих побутових відходів. Серед них: 

- будівництво захисної дамби, яка захистить складені ТПВ від зсуву; 

- будівництво закритого трубчастого дренажу, який буде сприяти відводу фільтрату і 
акумуляції його в збірному залізобетонному колодязі та вивозу асенізаційними 

автомашинами на міські очисні споруди; 

- влаштування протифільтраційного екрану з геомембрани по дну та укосам полігону; 

- будівництво нагірно-ловчого каналу для захисту території полігону від зливових та 
талих вод, а також зменшення процесів водної ерозії по периметру полігону. 

Житловий сектор міста не повністю охоплений системою санітарної очистки; 

вивезення сміття з багатоквартирного сектору - щоденне; з приватного сектора, у складі 24 

квартальних комітетів, - 1 раз на тиждень, що не відповідає фактичним потребам. 

В цілому ж не вирішуються в достатній мірі питання санітарної очистки міста, в 

результаті чого утворюються стихійні звалища. У т.ч. засмічені значні території навколо 

офіційного полігону через відсутність до нього благоустроєного під'їзду, через що 

сміттєвози не можуть під'їхати до нього підчас негоди, враховуючи ще й крутий рельєф 

місцевості. 
Для поліпшення екологічного стану навколишнього середовища та зважаючи на 

складність знаходження нових ділянок, придатних для складування ТПВ, Програмою 

передбачено забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами, їх 

захоронення шляхом реконструкції полігону твердих побутових відходів.  
Крім того, Програмою передбачено запобігання забрудненню атмосферного 

повітря суб’єктами господарювання, розташованими на території міста. Забезпечення 
зазначених вимог, зокрема, є можливими під час проведення робіт із будівництва та 
реконструкції (будівництво об'єктів ресторанного господарства, підприємств побутового 

обслуговування населення, модульних котелень, ремонт інженерних комунікацій тощо), 

при якому основним негативним наслідком для довкілля є утворення будівельних відходів. 
Основними відходами, що створюватимуться під час будівельних робіт, будуть рештки 

старої цегли, бетону, деревини тощо. Фактичний обсяг таких відходів буде встановлено під 

час проектування відповідних об'єктів. Крім цього можливе утворення токсичних відходів 
ремонтних робіт - лакофарбових матеріалів, заповнювачів, тощо. Передача забруднення в 

навколишнє середовище можлива із дощовими водам, коли внаслідок неналежного 

поводження з побутовим сміттям, воно змиватиметься на прилеглі території. Для 
попередження такої загрози під час реконструкції будівлі необхідно організувати роботи 
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таким чином, аби уникнути складування будівельного сміття на проектній ділянці, 
дотримуватися діючих вимог законодавства тощо. 

Також Програма передбачає ряд заходів, спрямованих на вирішення існуючих 

проблем поводження з відходами, зокрема: впровадження політики по роздільного 

збирання побутових відходів, в тому числі придбання спеціальних контейнерів, 
забезпечення збору, придбання машин для збору, транспортування, перероблення, 
знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів 
виробництва. 

Для забезпечення виконання Розпорядження КМУ «Про схвалення Національної 
стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» від 8 листопада 2017 р. № 820-р (із 
змінами Розпорядженням № 117-р від 20.02.2019 та Постановою № 1065 від 04.12.2019) 

розпочате впровадження в життя організації роздільного збору твердих побутових відходів 
з подальшим використанням і утилізацією, з встановленням найближчим часом 

сортувальної лінії на полігоні, спеціальних контейнерів для різних видів вторсировини на 
території міста. 

На сховищах організованого складування підприємств знаходиться 3,1 тис. т. 
токсичних відходів. Відходи III та IV класу небезпеки більшістю утилізуються. шляхом 

ущільнення і складання на полігоні, частково передаються іншим підприємствам на 
переробку або утилізацію. Є проблема утилізації відходів І та II класу небезпеки, що 

накопичуються на підприємствах: люмінесцентні лампи, відпрацьовані акумулятори, 

відпрацьовані масла та нафтопродукти, а також накопичені відходи гальванічного 

виробництва (колишній РПЗ, ПАТ НВП «СЕМЗ»). Існує проблема очистки відстійників 
непрацюючого ТОВ «Електромашина» від осаду IV класу небезпеки, що накопичені у 
забетонованому котловані. 

Програма враховує дану ситуацію. Передбачається покращення організації 
планово-подвірної системи санітарного очищення, подальша організація благоустроєного 

полігону захоронення ТПВ, удосконалення публічного екологічного управління та 
моніторингу, сприяння зменшенню об’ємів утворення твердих побутових відходів, 
удосконалення системи управління промисловими відходами, підвищення екологічної 
свідомості населення, удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу, 

розширення зелених і природо-заповідних зон, благоустрій прибережних територій з 
намивом заболочених ділянок та інші заходи, наведені в Програмі. 

 

2.9.Здоров'я населення. 

Загальну тенденцію захворюваності в місті береться відповідно до зведених 

показників у Черкаській області згідно з аналізу роботи сфери охорони здоров'я Черкаської 
області у 2019 році, заходи щодо подальшої її оптимізації, реформування та поліпшення 
стану здоров'я населення. 

Загальна захворюваність населення області зберігає тенденцію до подальшого 

зниження. 
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У 2019 році показник загальної захворюваності всього населення становить 16146,6 

на 10 тис. всього населення (2018 – 16676,8) (Україна 2017 – 17137,7). Відмічається 
зниження показника на 3,18%. 

Показник первинної захворюваності за 2019 рік становить 6183,4 на 10 тис. всього 

населення (2018 – 6226,0) (Україна 2017 – 6274,8), показник знизився на 3,5%. 

Структура перших п’яти місць загальної захворюваності всього населення у 2019 

році не змінилась: перше рангове місце стало займають хвороби системи кровообігу, друге 
– хвороби органів дихання, третє – хвороби органів травлення. 

 

Структура загальної захворюваності всього населення 

Таблиця 8 

Найменування 

класів окремих хвороб 
Зареєстровано Питома 

вага серед 

всіх 
захворюва

Рангове 
місце 

абсолютні на 10 тис 
населення 

201 201 201 201 2 2

Всього 
Хв. системи кровообігу 595751 560801 4896,3 4662,8 29,4 28,9 1 1 

Хв. органів дихання 379131 379858 3116,0 3158,3 18,7 19,6 
2 2 

Хв. органів травлення 189228 179285 1555,2 1490,7 9,3 9,2 3 3 

Хв. Кістково-м’язової с-
ми 

132904 132/81 1092,3 1104,0 

6,6 6,8 

4 4 

Хв. сечостатевої с-ми 117840 114112 968,5 948,8 5,8 5,9 5 5 

Структура первинної захворюваності всього населення в порівнянні з 2018 роком 

також не змінилася. 
Перше рангове місце, як і в попередньому році, посідають хвороби органів 

дихання, на другому - травми та отруєння, хвороби сечостатевої системи на третьому місці, 
на четвертому місці - хвороби шкіри та підшкірної клітковини, нап’ятому місці - хвороби 

ока та його придаткового апарату. 

Структура первинної захворюваності всього населення 
Таблиця 9 

Найменування 

класів і окремих 
хвороб 

Зареєстровано захворювань Питома вага 
серед всіх 
захворювань 

Рангове 
місце 

абсолютні 
дані 

на 10 тис. 
населення 

Всього 
Хв. органів 
дихання 

326809 328701 2686,0 2733,0  40 

1 1 

Травми та отруєння 57787 56523 474,9 470,0 7,6 7,6 
2 2 

Хв. сечостатевої с-
ми 

55635 54420 457,2 435,8 7,3 7,0 3 3 

Хв. шкіри та 
підшкірної 
клітковини 

50982 49780 419,0 413,9 6,7 6,7 4 4 
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Хвороби ока та 
його придаткового 

апарату 

46642 44023 383,3 366,0 6,2 5,9 5 5 

Питання здоров'я населення в м. Сміла тісно пов'язані із соціальними факторами. 

У структурі основних причин смерті населення в 2017 р. хвороби системи кровообігу 

посідали 1 місце і складали 71,7%, новоутворення - 12,2%, травми - 5,9%. Хворобами 

системи кровообігу страждає більша половина дорослого населення. Погіршилась 
епідемічна ситуація з туберкульозу, рівень якої виріс на 45%. Рівень первинної 
захворюваності на злоякісні новоутворення залишався стабільним. 

Програма передбачає вирішення і соціально-екологічних та санітарних проблем 

(санітарне очищення територій, їх інженерне облаштування, водопостачання і 
водовідведення, очищення русел річок і благоустрій прибережних територій, рекультивація 
І-ї черги полігону ТПВ і ліквідація несанкціонованих звалищ, перепрофілювання територій 

чи продукції шкідливих виробництв, зниження забруднення середовища, збільшення 
територій ПЗФ, зелених насаджень загального користування, рекреаційних зон та ін.), що 

буде сприяти покращенню здоров'я населення. 
 

Ймовірний майбутній розвиток, якщо програма економічного і соціального 
розвитку міста на 2022-2024 роки не буде затверджена: 

У випадку, якщо програма економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022 -

2024 роки не буде затверджена, дані стратегічні цілі не будуть досягнуті в повній мірі, що 

призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-

гігієнічних умов проживання населення. У майбутньому, мешканці населеного пункту не 
матимуть змогу для розвитку промисловості, малого і середнього підприємництва, 
туристично-рекреаційної сфери, транспортної інфраструктури, а також не 
здійснюватиметься ефективне публічне управління. Головним чином, якщо дана програма 
не братиметься до уваги, не зможуть здійснитись заходи, що направлені на підвищення 
якості життя населення, а саме розвиток освіти, молоді та спорту, охорони здоров'я, 
культури, сімейної та молодіжної політики, зайнятості та соціального захисту населення, 
охорони навколишнього середовища та іншого.  

 

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). 
За інформацією МОЗ, найбільш несприятливому впливу шкідливих факторів 

підлягає населення, яке мешкає в межах санітарно-захисних зонах промислових 

підприємств, що є порушенням вимог «Державних санітарних правил планування та 
забудови населених місць». 

При реалізації програми вплив шкідливих факторів на населення буде поступово 

зменшуватися. 
З метою забезпечення більш ефективного використання земель населеного пункту, 

залучення інвестицій, перспективного збільшення кількості робочих місць і створення 
сприятливих умов для проживання, програмою економічного і соціального розвитку 
м. Сміла на 2022-2024 роки передбачається: 

• збільшення кількості нових інвестиційних проектів шляхом промоції 
інвестиційного потенціалу міста та налагодження комунікації з діючими і потенційними 

інвесторами; 

• популяризація місцевих виробників щодо виходу на зовнішні ринки; 

• реконструкція, модернізація та технічне переоснащення промислових 

підприємств міста; 
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• підтримка місцевого товаровиробника; 
• покращення іміджу підприємництва; 
• розвиток системи об’єктів інфраструктури підтримки МСП та удосконалення 

інформаційного забезпечення; 
• організація місцевих, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі, 

обслуговування громадян в місцях для відпочинку та дозвілля; 
• підвищення конкуренто-спроможності МСП; 

• розвиток туристичної інфраструктури міста; 
• туристична промоція міста; 
• забезпечення населення міста автобусними маршрутами загального 

користування; 
• підвищення якості транспортних перевезень на автобусних маршрутах 

загального користування; 
• раціональне та ефективне використання майна комунальної власності 

територіальної громади міста; 
• збільшення надходжень податків, зборів і платежів до місцевого бюджету; 

• забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів; 
• розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг; 
• розвиток та модернізація системи оповіщення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

• забезпечення рівного доступу до отримання якісної дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної  освіти; 

• упровадження новітніх технологій в освітній процес; 
• створення умов для впровадження Нової української школи, забезпечення 

профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх 

особистісних потреб, інтересів та здібностей; 

• сприяння розвитку матеріально-технічної бази закладів, навчальної бази 

кабінетів практичної спрямованості (фізики, хімії, біології, математики); 

• оздоровлення дітей пільгових категорій та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах; 

• забезпечення закладів освіти первинними засобами пожежогасіння, 
встановлення протипожежної системи сигналізації, оброблення дерев’яних конструкцій 

горищних приміщень вогнезахисним розчином; 

• збереження та зміцнення матеріально-технічної спортивної бази шляхом 

проведення капітальних та поточних ремонтів, будівництва нових спортивних об'єктів; 
• продовження роботи щодо присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня» багатодітним жінкам м. Сміла; 
• забезпечення оздоровлення в МДЦ «Артек», УДЦ «Молода гвардія» дітей 

соціально незахищених категорій; 

• укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій з Національною службою здоров’я України за більшою кількістю 

пакетів; 
• поліпшення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій та реставрацій закладів охорони здоров’я міста, капітальне будівництво; 

• збільшення лікарських препаратів та медичних засобів для пільгових категорій 

населення 
• цифрова трансформація (діджиталізація) закладів охорони здоров’я; 
• залучення інших коштів для розвитку медичної інфраструктури міста; 
• збереження та модернізація мережі закладів охорони здоров’я міста; 
• максимальне охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, 
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позбавлених батьківського піклування; 
• соціальна підтримка сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обста 

винах, профілактика; 
• оновлення матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів та 

реконструкцій закладів культури; 

• модернізація та розвиток бібліотечних закладів, поповнення та збереження 
фондів, інформатизація бібліотек, створення електронних ресурсів, розвиток міжнародних 

професійних зв’язків створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти; 

• здійснення контролю щодо погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати на економічно-активних підприємствах в сумі 823,40 тис. гривень та підприємствах-

банкрутах в сумі 141,10 тис. гривень; 
• здійснення моніторингу щодо запровадження мінімальної заробітної плати на 

рівні не менше законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах та в установах міста; 
• забезпечення правового, соціального, медичного, побутового напрямків захисту 

осіб з певними потребами; 

• забезпечення працевлаштування на нові робочі місця громадян - жителів міста; 
• запровадження та використання в роботі електронних сервісів: «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада», комплексна Е-послуга «Дія», електронна 
соціальна послуга “Муніципальна няня”; 

• формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру на місце 
вому рівні 

• проведення інвентаризації земель прибудинкових територій багатоквартирних 

житлових будинків; 
• проведення земельних аукціонів з продажу права оренди інвестиційно- 

привабливих земельних ділянок; 

• завершення робіт по оновленню генерального плану міста, плану зонування та 
історико-архітектурного плану; 

• покращення інфраструктури міста, забезпечення безпеки дорожнього руху; 

• забезпечення населення міста Сміла послугою з цілодобового водопостачання 
та водовідведення; 

• гарантоване цілодобове забезпечення питною водою мешканців міста; 
• забезпечення населення міста якісною послугою з централізованого опалення; 
• забезпечення населення якісною послугою зовнішнього освітлення міста; 
• проведення моніторингу стану довкілля; 
• розбудова та модернізація інфраструктури управління відходами; 

• створення нових та розширення меж існуючих територій та об‘єктів природно- 

заповідного фонду; 
• розробка проектно-кошторисної документації та реалізація проектів щодо 

відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

водних об`єктів; 
• реконструкція каналізаційних очисних споруд. 
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SWOT-аналіз екологічної ситуації в м. Сміла 
Таблиця 10 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність територіальних ресурсів для 
розвитку міста – екологічно безпечних 

районів для розміщення житлових зон, 

великих територій недіючих підприємств 
для перепрофілювання і розміщення нових 

виробничих об’єктів. 
Відсутність промислових підприємств І 
класу санітарної небезпеки, розміщення 
об’єктів ІІ та ІІІ класу переважно в 
периферійних і приміських виробничих 

зонах. 

Наявність потенціалу альтернативного 

виробництва енергії (сонячної станції, міні-
ГЕС) 

Наявність оздоровчо-рекреаційних і 
туристичних ресурсів в місті і передмісті – 

водойм, лісів, об’єктів ПЗФ, біорізномані тя 
флори і фауни, пам’яток культурної 
спадщини, включення поселення до 

Списку історичних місць України. 

Покращення загального стану довкілля, 
який не є загрозливим для населення та 
природного середовища на більшості 
території міста(через закриття цукрового 

комбінату, радіозаводу, перехід на 
водозабезпечення з Білозірського 

водозабору) 

Активна позиція влади щодо інновацій- 

ного розвитку громади, впровадження 
екологічно безпечних проєктів, 
енергозберігаючих заходів; 

Забруднення повітря через наявність 
транзитних автотранспортних потоків, 
залізниці. 
Замулення і заболочення водойм, їх 

заростання вологолюбивою рослинністю, 

«цвітіння» води і «задуха» риби, абразія 
берегів. 
Невідповідні розміри та межі прибережних 

захисних смуг водойм, недотримання 
режиму господарської та іншої діяльності в 
них. 

Незавершення реконструкції міських 

каналізаційних споруд, відсутність 
централізованої зливової каналізації, 
централізованого водопостачання у частини 

та каналізації на усіх територіях садибної 
житлової забудови. 

Значна частина деградованих і забруднених 

земель, недостатній інженерний благоустрій 

території полігону ТПВ та під’їзду до нього, 

наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Недостатньо ефективне використання 
природних, рекреаційно-оздоровчих та тури 

стичних ресурсів, пам’яток культурної 
спадщини. 

Застарілі технології виробництва у значної 
кількості підприємств-товаровиробників; 
Недотримання режиму експлуатації 
пилогазоочисного устаткування; низькі 
темпи впровадження сучасних технологій 

очищення викидів; 
Значний знос основних засобів підприємств 

житлово-комунального господарства:  мереж 

теплопостачання, водопостачання і 
водовідведення; 
Зношеність значної частини дорожньо-

транспортної інфраструктури 
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Можливості Загрози 

Достатньо благоприємні кліматичні і 
природні умови для розвитку міста, 
потенціал для впровадження сонячної 
енергетики, створення мережі 
оздоровчо- рекреаційних закладів 
Продовження розпочатої організації 
централізованої системи поводження з 
ТПВ з роздільним збиранням і 
сортуванням, передбаченої 
Національною стратегією управління 
відходами. 

Наявність регіональних і міських 

стратегічних планів і програм розвитку, 
проектів реконструкції полігону ТПВ, 

будівництва сміттєпереробного заводу, 

реконструкції «Міського парку», 

водосховища, передбачених субвенцій 

держбюджету для реконструкції КОС і 
Яхнівської греблі. 

Техногенні катастрофи (так як район 

віднесено до урбанізованих промислово 

розвинутих зон Генеральною схемою 

планування території України і через 
перевезення шкідливих. хімічних речовин 

залізницею) 

Можливе зростання рівня захворюваності 
населення внаслідок зростання забруднення 
довкілля в разі неприйняття Програми, 

невиконання передбачених заходів 
збереження і оздоровлення довкілля, у т.ч. 

через нестачу фінансування, не включення 
до міського бюджету, не виконання заходів 
моніторингу стану довкілля. 
Зростання рівня забруднення 
навколишнього середовища. 
Низький рівень екологічної свідомості та 
відповідальності з боку населення та 
суб’єктів господарювання. 
Відсутність достовірних даних щодо 

кількісних і якісних характеристик зелених 

насаджень. 
Погіршення демографічної ситуації через 
погіршення стану здоров'я; 
Перевантаження полігону для захоронення 
побутових відходів. 
Відсутність налагодженої системи збору та 
вивезення небезпечних відходів в складі по- 

бутових відходів. 
Погіршення екологічного стану водних 

об’єктів. 
Низький рівень розуміння в суспільстві 
пріоритетів збереження навколишнього 

природного середовища та переваг сталого 

розвитку. 
Ускладнення економічної ситуації. 
Обмеженість спроможності міського 

бюджету для реалізації екологічних програм 

і  проєктів. 
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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). 
Завдання програми економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 

роки не несуть прямої шкоди територіям з природоохоронним статусом. 

Основні завдання передбачають модернізацію промислового комплексу; розвиток 

житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури; екологічне 
оздоровлення; енергозбереження; розвиток гуманітарної та соціальної сфер. 

Тимчасові негативні наслідки для природоохоронних територій можуть бути під 

час ведення будівельних робіт. Прийняття рішення щодо будівництва, яке матиме вплив на 
природоохоронні території, та оцінка таких ризиків, буде відбуватися з дотриманням вимог 
чинного законодавства за встановленими процедурами, враховуючи необхідність 
проходження процедур стратегічної екологічної оцінки згідно із законами України "Про 

стратегічну екологічну оцінку", "Про оцінку впливу на довкілля", а також Законом України 

"Про природно-заповідний фонд". 

Регулювання питань впливу на водні об'єкти визначаються, в тому числі Водним 

Кодексом України, де регулюються питання використання водних об'єктів, їх прибережно-

захисних смуг та водоохоронних зон. Такий аналіз є достатньо узагальненим та потребує 
уточнень вже на етапах реалізації конкретних рішень з урахуванням їх просторової 
прив'язки до території, віддаленості по відношенню до природоохоронних територій, умов 
реалізації та інших характеристик. 

Однак у рамках СЕО не обов'язково доводити прямий зв'язок між здоров'ям 

населення та впливом об'єктів інфраструктури населеного пункту. Достатньо виявити 

можливі ризики для здоров'я населення. 
Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні 

проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані 
характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. 

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання в сфері 
охорони довкілля, їх відповідність цілям програми. 

У таблиці нижче наведені ключові потенційні екологічні проблеми і ризики (та їхні 
зв'язки з програмою), яким була приділена особлива увага під час оцінки проектних рішень, 
що відображено у таблиці. 
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Таблиця 11 

Основні ризики Характеристика 
ризиків 

Територіальна 
прив’язка 

Заходи, визначені програмою 

економічного і соціального 
розвитку 
міста на 2022-2024 роки 

Забруднення 
Атмосферного  

повітря 

негативний вплив 
транзитних 

транспортних потоків 
по основних 

автомагістралях 

центральної частини 

міста; зростання рівня 
авто- мобілізації; 
населення наявність 
залізниці, крупної 
залізничної станції з 
чотирма напрямками 

руху 

Головні та житлові 
вулиці населеного 

пункту; проектні 
виробничі території 

Розвиток вулично-дорожньої 
мережі населеного пункту,

встановлення санітарно-

захисних зон та їх озеленення; 
для зниження передбачені
шумозахисні екрани, зелені
захисні бар’єри вздовж гілок
залізниці, обмеження
перевезення і приймання на
пристанційних складах
шкідливих вантажів 
– хлору, міндобрив і 
пестицидів, нафтопродуктів та
ін. 

встановлення фільтрів на 
димарі ТЕС і котельних;

використання альтернативних
видів енергії. 
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Стан водного 

басейну 

Скид поверхневого 

стоку, що формується 
на території 
населеного пункту 

без очистки 

зупинення 
реконструкції 
міських 

каналізаційних 

очисних споруд 

(КОС) через 
припинення 
фінансування з 
державних 

природоохоронних 

фондів і існуючі 
ризики через 
недостатнє очищення 
каналізаційних 

стоків, що 

призводить до 

забруднення 
поверхневих водойм, 

неможливості 
збільшення обсягів 
стоків у разі 
подальшого розвитку 

міста; відсутність 
розвиненої 
централізованої 
дощової каналізації; 
природна жорсткість 
і надлишок окислів 
залі- за і марганцю в 
наявних родовищах 

артезіанських питних 

вод, потреба в 
розширенні заходів 
очищення і 
знезалізнення при 

повному переході на 
водопостачання 
міста з міського 

Шевченківського 

водозабору на 
водопостачання з 
приміського 

Білозірського 

підземного 

водозабору 

Смілянського 

родовища з дещо 

Сельбищна територія 
та промислово- 

комунальні зони 

населеного пункту 

Запровадження системи
дощової каналізації; виконання 
комплексу гідротехнічних 

заходів; організація 
рекреаційних зон; завершення
реконструкції КОС, що 

дозволить дотримуватися
нормативного стану стічних
вод, розширити потужність
КОС; 

створення централізованої 
системи дощової каналізації; 
передбачені реконструкція і
розширення очисної станції на
Білозірському водозаборі;
продовження тампонування
закритих свердловин на
Шевченківському водозаборі в
прибережній зоні водосховища,
перепрофілювання його
території на об’єкт ПЗФ;

передбачене упорядкування
прибережної зони,

забезпечення нормативних
розмірів ПЗЗ частково за
рахунок намиву (засипки) 

західного берега водосховища
з формуванням зон
прибережного короткочасного
відпочинку з пляжами,

спортмайданчиками 



     2021 Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Сміла на 2022-2024 роки 

Аркуш 

      
39 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

кращими 

показниками якості 
води за умов її 
кипятіння; 
відсутність 
нормативного 

розміру прибережної 
водозахисної смуги 

вздовж відкритої 
водойми – 

Смілянського 

водосховища, на 
території 
загальноміського 

центру, її 
благоустрою, що 

призводить до 

ризику забруднення 
узбережжя і 
поверхневих вод, 

відсутності 
повноцінних умов 
для рекреації і 
оздоровлення 
населення 
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Поводження з ТПВ Відсутність 
ефективної  системи 

поводження з ТПВ 

Територія міста Організація місць для 
розташування майданчиків для 
збору сміття, їх вивіз на 
спеціально відведені місця 
відповідно до програми
поводження з ТПВ  

Зелені насадження, 
природно-

заповідний фонд, 

території 
відпочинку і 
оздоровлення, 
туризм 

недостатній рівень 
забезпечення 
населення 
насадженнями 

загального 

користування 
відповідно до діючих 

норм; 

недостатній рівень 
забезпечення 
насадженнями 

спеціального 

призначення – в 
санітарно- захисних і 
охоронних зонах, 

благоустрою СЗЗ; 

незавершеність 
реконструкції 
території ПЗФ 

«Міський парк»; 

недостатність 
благоустроєних 

територій для 
короткочасного і 
тривалого 

відпочинку, 
оздоровлення, 

Територія міста Передбачено досягнути 

14,09 м2 на 1 особу,

збільшивши кількість
територій даного виду – за
рахунок територій
недобудованої швейної 
фабрики, розформованої
військової частини, та
дозволених 5% лісових
насаджень, благоустрій
міських лісів в районі струмка
Холодний Яр і південної
частини району Загребля, з
перетворенням на лісопарки у
складі приміської лісопаркової
зони; передбачено благоустрій
і озеленення не менше 50 %

територій СЗЗ, відповідно до
діючих норм); передбачено
завершити  благоустрій
території відповідно до вимог
до парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва і  водночас
– центрального парку міста; 
передбачено намив берегів 

водосховища в районі
загальноміського центру і
заболочених ділянок на півдні
водосховища для розширення 
територій короткочасного і 
тривалого відпочинку. 
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Вплив на 
здоров'я 
населення 

високий рівень 
захворюваності через 
забрудненість 
повітря транзитним 

транспортом, 

залізницею, 

об’єктами 

теплоенергетики, 

незадовільну якість 
питної води 

приватного сектору, 
її природну 

жорсткість, стану 

поверхневих вод 

через замулення, 
заболочення, 
анафелогенність, 
недостатньо очищені 
каналізаційні стоки, 

неочищені ливневі 
стоки, забруднення 
ґрунтів відходами, 

незадовільний 

загальний рівень 
санітарного 

очищення, нестачу 

благоустроєних 

територій для 
відпочинку і 
оздоровлення 

Територія 
міста 

покращенню стану 

захворювання 
сприятимуть усі 
розглянуті вище 
заходи із захисту і 
оздоровлення 
довкілля, а також 

покращання рівня 
медичного 

обслуговування за 
рахунок сучасного 

оснащення 
медичних закладів, 
які мають достатню 

ємність для 
зростання кількості 
населення 

Як зазначено у наведеній вище таблиці, декілька екологічних ризиків мають 
комплексний вплив як на складові навколишнього середовища, так і на стан здоров'я 
населення. 

Серед важливих проблем можна виділити наступні: 
забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від стаціонарних і пересувних 

джерел. Забруднення повітря від стаціонарних джерел відбувається в межах СЗЗ від 

промислово-комунальних ділянок, які знаходяться в населеному пункті і визначені для те-
риторій виробничих підприємств різних класів шкідливості. Також значним є забруднення 
від транспорту. 

відсутність ефективної системи поводження з ТПВ (роздільний збір ТПВ, наявність 
розвинутої мережі приймальних пунктів вторинної сировини, переробка вторинних 

ресурсів) створюють передумови утворенню стихійних смітників, що негативно впливає на 
ґрунтове середовище, погіршує санітарно-гігієнічні умови навколишнього середовища. 

Зазначені ризики є основними серед потенційних впливів на стан здоров'я 
населення. 
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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 
Основними міжнародними зобов'язаннями щодо СЕО є Протокол про стратегічну 

екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною 

Радою України (№ 562-УШ 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, а також Конвенція ООН з біологічного 

різноманіття, Рамкова конвенція про зміну клімату, Паризька кліматична угода. 
Згідно ст. 28 Закону України "Про основи містобудування", якщо міжнародним 

договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про 

містобудування, то застосовуються правила міжнародного договору. Основними 

законодавчими і нормативно-правовими актами, норми і вимоги яких мають бути враховані 
та дотримані під час планованої діяльності, є такі: 

Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Земельний кодекс України; 

закони України: "Про природно-заповідний фонд"; "Про охорону культурної 
спадщини"; "Про охорону археологічної спадщини"; "Про охорону атмосферного повітря"; 

"Про відходи"; "Про надра"; "Про питну воду та питне водопостачання"; "Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"; "Про екологічний аудит"; "Про 

рослинний світ"; "Про тваринний світ"; "Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року"; "Про охорону навколишнього 

природного середовища"; "Про регулювання містобудівної діяльності"; "Про основи 

містобудування"; 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 
Європі (Закон України № 436/96-ВР (436/96-ВР) від 29.10.96; 

Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений 

Кабінетом Міністрів України 20 лютого 2019 року; 
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. №695; 

Цілі сталого розвитку: Україна-2030 (Ціль 13. "Пом'якшення наслідків зміни 

клімату"); постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272 "Про 

затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного 

планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення"; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від: 

07.12.2016 р. № 932-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 
сфері зміни клімату на період до 2030 року"; 

06.12.2017 р. № 878-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання концепції 
реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року"; 

наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28 жовтня 
2020 року № 213 "Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров'я населення"; 

ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та 
регіональному рівнях"; 

ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 "Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього 

природного середовища» у складі містобудівної документації"; 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (зі 
змінами); 
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ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною". 

Цілі Програми економічного і соціального розвитку міста на 2022-2024 роки 

реалізуються через конкретні заходи і проєкти. 

Серед цих заходів і проєктів можуть бути і такі проєкти, які, відповідно до Закону 

України "Про оцінку впливу на довкілля", підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до 

прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути 

здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. 
Згідно вимог ст. 9, 10, ч.4 ст.12 Закону України "Про стратегічну екологічну 

оцінку" Смілянською міською радою було оприлюднено Заяву про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Програма 
економічного і соціального розвитку Сміла на 2022-2024 роки» на офіційному сайті 
Смілянської міської - https://smila-rada.gov.ua/, у рубриці ЕКОНОМІКА/ОГОЛОШЕННЯ. 

Зауваження та пропозиції отримані від управління екології та природних ресурсів  

облдержадміністрації та управління охорони здоров'я облдержадміністрації враховані в 
цьому Звіті. 

 

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. 

 

Оцінка ключових наслідків для довкілля, в тому числі для здоров'я населення. У 

цьому підрозділі представлені результати оцінки проектних рішень Програми з 
урахуванням пропозицій, прийнятих у відповідних розділах вищезазначеної документації. 
В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз первинних наслідків від 

впливу на стан середовища існуючих об'єктів, та очікуваних вторинних наслідків від 

прогнозованого впливу реалізації проектних рішень - як на окремі компоненти 

навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив. 
Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів: від існуючих об'єктів 

і реалізованих проектних, або сукупність одночасного впливу одного фактору від різних 

джерел (наприклад, шуму вулиці і залізниці), або сукупність дії двох (чи більшого числа) 
різних факторів, які, підсумуючись, призвели до кумулятивного ефекту, якій може 
викликати значні наслідки, наприклад, зміну кліматичних умов, течії річок, тощо. 

Акумуляція впливів відбувається у випадку, коли антропогенний вплив або фізичні чи 

хімічні впливи на екосистему перевищують можливості її саморегулювання або асиміляції 
(трансформації). Можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжується 
значними негативними екологічними наслідками, наднормативними викидами в повітря 
або забрудненням водойм, ґрунтів в місті Сміла не передбачається. Детальна оцінка 
кумулятивного впливу буде можлива лише в процесі експлуатації існуючих і проектних 

об'єктів з урахуванням щорічного моніторингу середовища. 
Також синергічних наслідків, коли сумарний ефект перевищує дію кожного 

окремого фактору, в місті не передбачається. 
Серед основних - ключових наслідків реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку міста можливо виділити наступні: 
- Вплив на атмосферне повітря: 

Найбільшими забрудниками повітря на даний час у Смілі, як і в інших містах, є 
пересувні джерела - автотранспорт і залізниця. У зв'язку із запланованим підвищенням 

рівня добробуту населення і, відповідно, рівня автомобілізації очікується ймовірне 
тимчасове підвищення інтенсивності руху на магістральних вулицях міста. По мірі 
реалізації проектних рішень з реконструкції/будівництва вуличної мережі та особливо - 
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після завершення будівництва об'їзної дороги і нових мостових переходів через залізницю 

очікується значне зменшення інтенсивності транспортного руху, більш рівномірне 
розподілення транспортних потоків по всій території міста і, відповідно, зменшення 
викидів і акустичного забруднення у центральній частині і на основних магістралях міста. 
Також необхідне дотримання санітарних розривів в примагістральній забудові, винесення 
в бік вулиць об'єктів обслуговування населення і дорожнього сервісу, і застосування 
конструктивних шумозахисних заходів забудови та озеленення вулиць. 

В діючій залізниці з однією з найбільших залізничних станцій країни не можливо 

спланувати її закриття або зменшення обсягів перевезень, тому зменшення впливу залізниці 
можливе за рахунок розосередження перевезень у часі - для уникнення кумулятивних 

акустичних впливів, тобто раціональним графіком руху, відказом від приймання в місті 
таких небезпечних вантажів як хлор (із забороною його використання для очищення питної 
і води і стічних вод) і, переважно - використанням захисних зелених насаджень, 
шумозахисних бар'єрів тощо. Таким чином, питання зменшення негативного впливу від 

залізниці можливо вирішити шляхом управлінських рішень щодо вдосконалення графіку і 
умов перевезення небезпечних вантажів та реалізації проектних рішень генерального плану 

населеного пункту, що, в свою чергу, зменшенню концентрацій хімічного та акустичного 

забруднення на транспортних артеріях міста. 
Програмою передбачено розвиток народно-господарського комплексу, а саме 

передбачають частковий розвиток виробничих територій з об'єктами, що є стаціонарними 

джерелами забруднення, але, переважно, з повторним використанням ділянок зупинених 

підприємств для розміщення об'єктів з меншою санітарною шкідливістю, ніж була раніше 
(переважно, V класу). 

Відновлення даної промзони призведе до невеликого збільшення викидів, але в 
допустимих розмірах, що дозволить встановити навколо більшої частини промзони 

загальну СЗЗ 50 м (крім північної і північно-західної частини промзони, де залишаться 
більш шкідливі виробництва і передбачене поряд нове кладовище - в умовах відсутності 
поряд житлових районів). 

Передбачається значне зменшення промзони зупиненого ВАТ «Смілянський 

цукровий комбінат» з морально і фізично застарілим обладнанням і перепрофілювання 
східної частини великої території цукрозаводу на розважальний і дитячий центри, а 
південної частини (кагатні поля) - під садибну житлову забудову. Під виробництво (менш 

шкідливе ніж бурячно-цукрове) залишиться лише західна частина його території 
(орієнтовно - ділянка заводу лимонної кислоти), що дозволить зменшити її СЗЗ з 300 м до 

50 м. В даній промзоні також не діє молокозавод, на території якого з'явилося сучасне 
виробництво - завод морозива ТМ «Ажур» (нещодавно змінив власника). Все це дозволяє 
зробити висновок про очікуване значне покращення ситуації в цьому районі. 

В промзоні Смілянського машинобудівного заводу, оточеного садибною житловою 

забудовою, передбачене вірогідне пом'якшення стану забруднення повітря за рахунок 

створення сучасного технопарку, з модернізацією технологій виробництва, застосуванням 

новітнього сучасного обладнання на основі наукових розробок, зі зменшенням СЗЗ із 100 м 

на 50м. 

Найбільш шкідливі об'єкти ІІ - ІІІ санітарного класу розміщуються в північно-

східній виробничій зоні з найбільшими СЗЗ (300-500м). Планувальний прийом їх 

розміщення на околиці міста та частково в приміській зоні дозволяє пом'якшити їх 

можливий вплив на віддалену житлову забудову. Передбачена реконструкція КОС, 

полігону ТПВ, перепрофілювання асфальтового заводу на інший вид продукції 
(виробництво цементно-бетонних дорожніх покриттів). 

Покращити стан повітря допоможе передбачене зростання територій зелених 

насаджень усіх видів, рекреаційних територій для короткочасного і тривалого відпочинку. 
Таким чином, основними заходами охорони атмосферного повітря, 

передбаченими: створення та винесення в натуру санітарно-захисних зон навколо 
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підприємств, планування насаджень спеціального призначення в санітарно-захисних і 
охоронних зонах, модернізація технологій і обладнання виробничих підприємств, у т.ч. 

встановлення сучасних фільтрів на димарі та ін. З точки зору середньо- та довготривалого 

отримання наслідків допоможе: перепрофілювання виробничих території або виду 
продукції, винесення шкідливих виробництв, закриття недіючих і заповнених кладовищ, 

оптимізація схем дорожнього руху, у т.ч. винесення транзитних транспортних потоків на 
проектну об’їзну дорогу, реконструкція КОС і полігону ТПВ. Але можуть бути і 
виключення щодо очікування короткочасних наслідків - від вже розпочатих раніше 
подібних заходів оздоровлення довкілля. 

- Вплив на водні ресурси: 

а) Вплив на поверхневі та ґрунтові води: передбачається розвиток централізованої 
системи зливової (дощової) каналізації, що забезпечить відведення поверхневого стоку з 
територій існуючої житлової і громадської забудови і виробничих територій. Будівництво 

сучасних локальних очисних споруд дощової каналізації із системою доочищення 
дозволить запобігти забрудненню поверхневих водотоків і ґрунтових вод. Цьому також 

буде сприяти вже розпочата рекультивація колишніх полів фільтрації (відстійників) 
недіючого цукрового комбінату. 

Проектні рішення стосовно завершення реконструкції міських каналізаційних 

очисних споруд (КОС), реконструкції і будівництва каналізаційних мереж, забезпечення 
ними районів садибної забудови, дозволять, за умови їх реалізації, зупинити вірогідне 
потрапляння недостатньо очищених стічних вод до водних об'єктів міста. 

Пропозиції щодо реконструкції і благоустрою полігону ТПВ, відповідно до 

затвердженого ДПТ, які включають інженерні заходи з будівництва дренажної системи 

полігону і дамби для стримання зливових стоків з полігону на оточуючі території, також 

сприятимуть зменшенню забруднення ґрунтових і поверхневих вод фільтратами і сміттям. 

Пропозиції щодо визначення меж прибережної захисної смуги водойм, які 
надаються в проекті ДДП, включають також положення вже розпочатого проекту 
реконструкції і часткового намиву прибережної зони центральної частини міста, яка на 
сьогодні не відповідає нормативам, що створить умови для дотримання режиму 

обмеженого господарського використання у межах прибережних захисних зон водних 

об'єктів міста (дозволена лише короткочасна рекреація, гідротехнічні об'єкти). 

Перелічені заходи захисту поверхневих і ґрунтових вод: з реконструкції КОС, 

розширення доступу населення садибної забудови до системи каналізації, влаштування 
дренажної системи полігону ТПВ, розбудови централізованої системи зливової каналізації, 
розширення прибережної зони центру міста, поглиблення і очищення водойм відносяться 
до середньо- і довгострокових, але скоротити очікування можливо, розбивши реалізацію 

заходів на етапи (наприклад, каналізування по черзі різних мікрорайонів); покращити 

режим водних об'єктів вже за короткий час може винесення в натуру меж прибережних 

захисних смуг на решті берегів водосховища та річок, благоустрій їх території, почергове 
очищення ділянок водойм. 

Беручи до уваги зауваження та пропозиції, наведені листом Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України на №25/5-21/17945-21 від 19.08.2021 відмічаємо, 

що планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою 

прибережних захисних смуг, які становлять: для середньої річки Тясмин, а також 

водосховища на ній - 50 м; малих річок Сріблянка, Гнилий Ташлик та струмків, ставків - 25 

м, а також - існуючими і проектними територіями природно-заповідного фонду (ПЗФ) із 
значними обмеженнями їх використання і повною забороною забудови. Навколо 

гідрологічного заказника «Ірдинське болото», якій розташований водночас на землях 

Смілянського району (Костянтинівська сільська рада), на південній околиці міста Сміла та 
на землях Черкаського району, встановлена також охоронна зона 50 м, але лише в межах 

Костянтинівської сільради за Рішенням Черкаської обласної ради від 27.12.02 №5-7; тому 

було б доцільно розглянути питання продовження її і в межах міста, тобто навколо міської 
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південної частини заказника. 
У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах 

забороняється: 
а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також 

садівництво та городництво; 

б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
в) улаштування літніх таборів для худоби; 

г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 

д) улаштування звалиш сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 

відходів виробництв, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

е) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

Існуючі об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі - житлові і 
громадські, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не 
придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 

господарювання, насамперед виробничі з високим санітарним класом шкідливості (І-ІІІ 
класів), підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

б) Вплив на питні води: передбачено повний перехід міста на водозабезпечення з 
приміського підземного Білозірського водозабору Смілянського родовища артезіанських 

вод, який наближується до свого завершення. В місті вже закритий раніше діючий 

паралельно з ним Шевченківській водозабір (залишилась 1 свердловина) - через надмірну 

природну жорсткість питної води і надлишок окислів заліза, марганцю, високу 

мінералізацію. Заходи із завершення цього переходу можливо віднести як до короткочасних 

– завершення тампонування свердловин Шевченківського водозабору, так і довгострокових 

– реконструкція і розширення станції очищення питних вод, до розвідування запасів 
родовища з врахуванням майбутніх потреб розвитку міста (за попередніми давніми 

дослідженнями вони достатні). 
Покращенню ситуації з випадками неякісного складу води в колодязях приватного 

сектору (20 % вимірів) і доступу всього населення до якісної питної води допоможе 
завершення робіт із забезпечення централізованим водопроводом усіх районів садибної 
забудови, а також каналізування садибної забудови із забороною вигребів, що впливають 
на підземні водні горизонти. 

- Вплив на ґрунти та земельні ресурси: 

Програма направлена на більш раціональне використання земельних ресурсів і 
покращення умов життєдіяльності населення, у т.ч.: упорядкування і перепрофілювання 
виробничих територій, збільшення площ зелених насаджень усіх видів, рекреаційних 

територій для відпочинку і туризму, визначення і збереження історичного ареалу міста та 
ін. 

Проектні рішення щодо рекультивації порушених ділянок на території міста, таких 

як давні кар’єрні виробки, пориті ділянки, засохлі відстійники, ділянки закритих виробництв, 
стихійні звалища твердих побутових відходів, територія використаної І черги полігону ТПВ, 

позитивно вплине на         ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки 

до господарського викорис тання. 
Наводяться конкретні пропозиції щодо поводження з твердими побутовими 

відходами (зокрема, реконструкція і розширення полігону ТПВ)  

Питання будівництва сміттєпереробного комплексу у північно-східній виробничій 

зоні (що передбачено рішеннями детального плану території, розробленого в 
установленому законом порядку) ґрунтуються на розрахунках проектного обсягу їх 

накопичення і відносяться до довготривалих заходів; завершення повного переходу міста на 
централізований збір, сортування, вивезення і переробку ТПВ – короткочасні заходи,   але з 
довготривалими наслідками. 
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Вплив на біорізноманіття: 

Реалізація проектних рішень щодо формування значних площ зелених насаджень 
усіх категорій, у т.ч. насаджень загального користування – парків, скверів, бульварів на 
території міста – відповідно до вимог держаних будівельних норм, ландшафтних 

особливостей місцевості, благоустроєних лісопарків в районах Загреблі і струмка Холодний, 

створення рекреаційних зон навколо водойм міста, матиме позитивні наслідки для збереження 
та збагачення біорізноманіття. 

Передбачається збереження та примноження природно-заповідних територій, які 
повністю або частково входять до меж міста; в числі першочергових заходів, які матимуть 
довготривалі наслідки – встановлення та винесення меж об’єктів ПЗФ в натуру, завершення 
реконструкції території ПЗФ «Міській парк», благоустрою «Нижнього парку» в його складі 
ї його занедбаної частини – лукопарку в урочищі«Паланка». 

Охорони здоров’я населення: 

Місто Сміла в значній мірі забезпечено закладами охорони здоров’я, у т.ч. 

обласного і районного рівня, а також колишніми відомчими (передана місту залізнична 
лікарня та ін.), які мають зазнати якісних змін (забезпечення сучасним обладнанням, 

високопрофесійним персоналом та ін.). 

Програма має заходи щодо зменшення ризиків і збереження здоров’я населення 
заходами охорони і оздоровлення довкілля, серед яких основними є: повне забезпечення 
населення якісною питною водою з приміського артезіанського водозабору; реконструкція 
міських каналізаційних споруд і мереж, формування централізованої зливної каналізації, 
очищення поверхневих водойм, централізація і роздільний збір ТПВ, реконструкція 
полігону ТПВ, оптимізація дорожньо-транспортної мережі, у т.ч. зменшення транзитних 

транспортних потоків з будівництвом об’їзної дороги, подальший розвиток мережі 
зелених насаджень всіх видів на території населеного пункту, збереження та примноження 
природно- заповідних територій та ін. 

В результаті аналізу програми була здійснена комплексна оцінка ймовірного впливу 
Програми економічного і соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки (негативний 

вплив, або пом’якшення, чи покращення ситуації) на складові довкілля, відповідно до 

контрольного переліку, наведеного в таблиці. Варто зауважити, що ступінь можливих 

впливів визначався з урахуванням виключно у межах ділянок реалізації проектних рішень 
з урахуванням та відносно вже існуючих рівнів впливу на ті чи інші складові довкілля та 
враховує очікуване зростання проектної чисельності населення. Дані оцінки можуть бути 

відкориговані на подальших стадіях проектування. 
 

Ймовірна оцінка впливу рішень програми на довкілля 

Таблиця 12 

Чи може реалізація 
програми 

спричинити 

негативний вплив 
на середовище і 
його окремі 
елементи 

Очікувані на слідки від реалізації проектних рішень 
програми (негативний вплив, помірний негативний вплив, 
пом'якшення ситуації, позитивний вплив, відсутність впливу) 

 

 

 

 

Атмосферне повітря 

Збільшення викидів 
забруднюючих 

речовин від 

стаціонарних 

джерел 

Очікується помірне збільшення в межах дозволених концентрацій - 

за умов розвитку господарського комплексу (значне пом’якшення 
відносно часів функціонування непрацюючого цукрового 

комбінату) 
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Збільшення викидів 
забруднюючих 

речовин від 

пересувних джерел 

Очікується помірне збільшення в межах дозволених концентрацій з 
ростом автомобілізації населення протягом 3-5 років; з наступним 

значним зменшенням - після будівництва оружної дороги і 
винесенням з міста транзитних потоків автотранспорту 

Погіршення якості 
атмосферного 

повітря 
Не очікується (значне пом’якшення відносно часів функціонування 
непрацюючого цукрового комбінату) 

Поява джерел 

неприємних запахів 
Не очікується 

Зміни повітряних 

потоків, вологості, 
температури, інші 
локальні зміни 

клімату 

Не очікуються 

Водні ресурси. 

Збільшення 
обсягів скидів у 

поверхневі води 

Очікується помірне збільшення - за умов розвитку міста і 
розвитку каналізаційних мереж, у т.ч. в районах садибної забудови 

і розвитку централізованої зливової каналізації 
Погіршення 
якості очищення 
каналізаційних 

стоків 

Очікується покращення - за умов завершення реконструкції КОС 

Погіршення 
якості очищення 
зливових стоків 

Очікується покращення - за умов створення централізованої 
системи зливової каналізації 

Зменшення 
кількості вод, що 

використовуються 
для 
водопостачання 
населенню 

Очікується збільшення водопостачання з Білозірського 

артезіанського водозабору за умов розвитку населеного пункту та 
повного забезпечення централізованим водопроводом районів 
садибної забудови 

Погіршення 
якості очищення 
питних вод 

Очікується покращення через закриття Шевченківського 

водозабору і повного переходу на Білозірській та значне 
покращення після реконструкції і розширення на ньому станції 
очищення 

Зміни напрямів і 
швидкості течії 
поверхневих вод 

або зміни обсягів 
води будь-якого 

поверхневого 

водного об'єкту 

Не очікуються - у разі проведення заходів з поглиблення русел і 
очищення від вологолюбивої рослинності 

Порушення 
гідрологічного та 
гідрохімічного 

режиму водойм 

Не очікується 
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Зміни напряму або 

швидкості потоків 
підземних вод 

Не очікуються 

Зміни обсягів 
підземних вод 

Не очікуються 

Забруднення 
підземних 

водоносних 

горизонтів 

Не очікується - у разі реконструкції полігону ТПВ з 
організацією дренажної системи та каналізування садибної 
забудови 

Відходи 

Збільшення 
кількості 
утворюваних 

ТПВ 

Очікується помірне збільшення - за умов розвитку міста 

Збільшення 
кількості 
утворюваних 

(накопичених на 
підприємствах) 

промислових 

відходів І-ІІ 
класів 

Не очікується 

Біорізноманіття  

Скорочення 
різноманіття 
флори і фауни 

Очікується збільшення - за умов формування нових 

об'єктів ПЗФ, збільшення озеленених територій всіх видів 

 

7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕ-

НШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРО-

ГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 2022-2024 РОКИ 
Заходи для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків 

виконання Програма ґрунтуються на впливах, оцінених у попередньому розділі звіту. 
Однак, такі заходи - це загальні рекомендації щодо усунення негативних наслідків, тоді як 

детальні заходи повинні розглядатися в кожному конкретному випадку під час реалізації 
шляхів досягнення визначених пріоритетів, а також в процесі надання екологічних 

дозволів. 
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Таблиця 13 

Сфери 

охорони 

довкілля 

Завдання, 
викладені в 
Програмі, 
зобов'язаннях 

України 

Основні заходи охорони і покращення стану довкілля, у т.ч. 

здоров'я населення, та пом'якшення негативних наслідків 
проектних рішень, передбачених в ДДП 

Атмосфера Зменшення обсягів 
викидів 
забруднюючих 

речовин в 
атмосферне повітря 
і акустичного 

забруднення від 

пересувних джерел 

(автотранспорту, 

залізниці), 
збільшення безпеки 

дорожнього руху 

Оптимізація загальної транспортної системи міста, 
налагодження системи роздільного збору відходів,  
будівництво нових та реконструкція існуючих вулиць, 
мостових переходів, заміна дорожніх покриттів; 
Дотримання нормативних відступів, створення захисних 

зелених бар'єрів. 
Розширення території і збільшення пропускної спроможності 
центрального автовокзалу біля західної межі міста із 
зменшенням пропускної спроможності автостанцій в центрі 
міста і біля Південного залізничного вокзалу 

ст. ім. Т. Шевченка; 
Винесення місць постійного зберігання автомобілів 
населення багатоквартирної забудови за межі житлових 

дворів, у т.ч. в багаторівневі гаражі і підземні паркінги, 

комунально-складські зони; 

Створення зелених захисних бар'єрів та встановлення 
шумозахисних екранів вздовж гілок залізниці, у т. ч. 

транспортного коридору через ПЗФ «Ірдинське болото», 

заглиблення ділянки залізниці на перетині з 
вул. Незалежності - для зменшення санітарно-захисної і 
шумової зони; поступова заміна залізничних переїздів на 
мостові переходи, будівництво пішохідного переходу до 

Північного залізничного вокзалу; обмеження перевезень і 
приймання на пристанційних складах шкідливих вантажів - 
хлору, міндобрив і пестицидів, нафтопродуктів та ін.). 
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 Зменшення 
обсягів викидів 
забруднюючих 

речовин в 
атмосферне 
повітря від 

стаціонарних 

джерел, 

впорядкування і 
оздоровлення 
виробничих 

територій 

(промислових, 

комунально- 

складських, 

господарських зон 

сільгосппідприємс
тв 
та ін.); 

встановлення і 
благоустрій 

санітарно-

захисних зон 

навколо джерел 

викидів для 
захисту житлової 
забудови; 

використання 
альтернативних 

джерел енергії 

Раціональне розміщення і упорядкування промислових і 
комунально-складських зон на території міста із 
створенням 5 основних виробничих зон, з переважним 

розміщенням нових виробничих об'єктів V категорії на 
території не працюючих підприємств - радіо приладного 

заводу, колишніх полів фільтрації цукрового комбінату, 

де передбачене будівництво сонячної станції і є ще 
значний територіальний ресурс; 
Завершення процедур закриття непрацюючих 

підприємств, винос шкідливих об'єктів і підрозділів, 
перепрофілювання виробничих територій на інші види 

використання, інші види продукції, зменшення 
потужності, покращення технології, з переведенням в V 

(IV) санітарну категорію, закриття старих і недіючих 

кладовищ, відкриття в периферійних і приміських зонах, 

віддалених від житлової забудови, зменшення поголів'я 
тварин на прилеглих впритул до міста фермах, вивезення 
отруйних речовин тощо, з обґрунтованим дотриманням і 
зменшенням санітарно-захисних зон з їх благоустроєм і 
озелененням; 

Концентрація більш шкідливих об'єктів ІІ-ІП (IV) класів 
у периферійній північно-східній виробничій зоні на 
околиці міста і орендованій приміській території 
(передбачено: завершення реконструкції КОС; 

реконструкція, інженерний благоустрій і розширення 
полігону ТПВ, перехід асфальтового заводу на 
виробництво цементно-бетонних покриттів, розширення 
при- міського кладовища, переведення РЛС на секторне 
опромінювання в протилежному від міста напрямку; 

Продовження реконструкції і розширення ТЕС, 

реконструкції котельних з встановленням сучасних 

фільтрів на димарі; використанням альтернативного 

палива (залишків деревообробки); використання 
альтернативних видів енергії 
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2. Водні 
ресурси 

Забезпечення 
населення і 
галузей економіки 

водними 

ресурсами в 
необхідній 

кількості та 
відповідної якості. 
Охорона, 
екологічне 
оздоровлення та 
відтворення 
водних об'єктів, 
визначення 
розмірів і меж 

водоохоронних 

зон. Забезпечення 
всіх районів і 
житлової забудови 

міста 
централізованими 

системами 

водопостачання, 
побутової і 
зливової 
каналізації 

Будівництво і реконструкція водопровідних та 
каналізаційних мереж, заміна зношених ділянок; 

Завершення охоплення системою централізованого питного 

водопостачання і розбудова системи централізованого 

каналізування існуючої і проектної садибної житлової 
забудови; 

Завершення реконструкції КОС (зупиненої через 
припинення фінансування з державних природоохоронних 

фондів), з розміщенням очисних споруд в критих 

приміщеннях і зменшенням санітарно -захисної зони з 400 

до 300 м; 

Створення розвиненої централізованої міської системи 

дощової каналізації, обладнаної сучасними локальними 

спорудами очищення і доочищення дощових стоків на 
випусках у водойми: в центральній частині міста; по вул. 

Тараса Шевченка (в р -ні КНС-2); по вул. Мазура (в районі 
залізничного мосту через р. Сріблянку); на території ПАТ 

НВП «СЕМЗ» та ремонтного вагонного депо ім. Т. 

Шевченка; 
Завершення переходу міста на питне водопостачання з 
приміського Білозірського підземного водозабору 

Смілянського родовища, з дорозвідуванням і уточненням 

запасів артезіанських вод для подальшого розвитку міста 
(за попередніми оцінками вони достатні), з будівництвом 

нових свердловин, розширенням станції очистки і 
знезалізнення питної води через високу природну 

жорсткість і надлишок окислів заліза, продовженням 

тампонування свердловин на закритому міському 

Шевченківському водозаборі в заплаві р. 

Тясмин, з перепрофілюванням його території на об'єкт 
ПЗФ; 

Встановлення нормативного розміру, упорядкування і 
благоустрій прибережної водозахисної смуги вздовж 

відкритої водойми - Смілянського водосховища, частково - 

за рахунок намиву (засипки) в районі загальноміського 

центру, з формуванням зон прибережного короткочасного 

відпочинку - з пляжами, спортмайданчиками; встановлення 
в натурі меж прибережних захисних смуг на всіх водоймах 

міста із забезпеченням санітарних вимог їх використання; 
середня річка Тясмин і водосховище на ній - 50 м, малі 
річки Сріблянка, Гнилий Ташлик, струмок Холодний, 

ставки - 25 м; 

Поглиблення русел водойм, очищення їх від мулу, 

вологолюбивої рослинності і чагарників на узбережжі, 
благоустрій, озеленення берегів водозахисними 

насадженнями, намив (засипка) заболочених ділянок із 
створенням зон короткочасного прибережного відпочинку і 
.зони тривалого відпочинку на півострові в південній 

частині водосховища, укріплення берегів гідротехнічними 

спорудами, пляжами і причалами, завершення ремонту 

Яхнівської греблі. 
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3. 

Земельні 
ресурси, 

ґрунти 

Збереження і 
раціональне 
використання 
земельних 

ресурсів, захист 
ґрунтів від 

забруднення, 
централізоване 
санітарне 
очищення, 
рекультивація 
порушених 

територій, 

інженерний 

захист від 

небезпечних 

природних явищ 

і антропогенних 

впливів 

Раціональне використання міських територій шляхом 

упорядкування функціонального зонування, 
максимальним збереженням і примноженням природних 

ресурсів, оздоровленням виробничих територій, у т. ч. 

перепрофілюванням під інші функції, розміщенням в 
кращих умовах - житлових територій із забезпеченням 

максимально комфортних умов для проживання, 
зменшення розорених ділянок сільгоспугідь (рілля, 
городів) в межах міста, створення полезахисних зелених 

полос збоку сільгоспугідь передмістя; закриття старих і 
заповнених кладовищ, збільшення територій зелених 

насаджень усіх видів; 
Для зменшення забруднення від виробничих територій, 

об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 

кладовищ - встановлення і дотримання СЗЗ, санітарних 

розривів, з їх озелененням і благоустроєм; організація 
зелених бар'єрів навколо автотрас, залізниці, виробничих 

об'єктів (у т.ч. за рахунок території останніх при 

недотриманні нормативних СЗЗ); ліквідація і очищення 
несанкціонованих сміттєзвалищ, засмічених ділянок 

навколо полігону ТПВ, рекультивація використаної 
ділянки І черги полігону, організація благоустроєного 

під'їзду до полігону ТПВ, огорожа його території, 
дотримання норм ущільнення сміття спецтехнікою 

(бульдозером); 

Повна централізація санітарного очищення міста з 
роздільним збором ТПВ, оптимальним графіком 

вивезення ТПВ спецзасобами, у т.ч. з територій садибної 
забудови, захороненням сміття на удосконаленому 

полігоні ТПВ, встановленням сортувальної лінії, 
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   збільшенням місць приймання і обробки вторсировини; 

- Розширення, реконструкція і інженерний благоустрій 

полігону ТПВ на основі затвердженого ДПТ, із 
застосуванням гідротехнічних та технологічних заходів 
захисту навколишнього середовища від шкідливих 

речовин, що створюються в процесі складування та 
знешкоджування ТПВ, у т. ч.: 

- будівництво захисної дамби для захисту складених ТПВ 

від зсуву; 

- будівництво закритого трубчастого дренажу для 
відводу фільтрату і акумуляції його в збірному 

залізобетонному колодязі з наступним вивозом 

асенізаційними автомашинами на спецприймальник у 
складі міських каналізаційних очисних споруд; 

- влаштування протифільтраційного екрану з 
геомембрани по дну та укосам полігону; 

- будівництво нагірно-ловчого каналу для захисту 

території полігону від зливових та талих вод, зменшення 
процесів водної ерозії по периметру полігона; 

- Централізоване вивезення промислових відходів І-ІІ 
класів, у т.ч. накопичені на території діючих і закритих 

підприємств на спеціалізовані підприємства з їх переробки 

і утилізації за межами міста; 
- Інженерний захист територій, у т.ч. рекультивація 
порушених територій (кар'єри, зриті ділянки, поля 
фільтрації 

- колишні відстійники цукрового комбінату) та ін., 

укріплення берегів водосховища для захисту від абразії, 
завершення реконструкції греблі, будівництво пляжів, 
причалів; захист земель від ерозії і яроутворення, 
упорядкування ливневих стоків тощо. 
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 Збільшення 
озеленених територій 

всіх видів, у т.ч. 

забезпечення 
нормативу 

насаджень 
загального 

користування на 1 

особу. Збільшення 
територій природно- 

заповідного фонду, 
забезпечення 
біорізноманіття 
флори і фауни. 

Збереження і 
примноження 
туристично-

оздоровчих ресурсів, 
у т.ч. забезпечення 
населення 
територіями 

короткочасного і 
тривалого 

відпочинку, туризму; 

збереження 
історичного 

середовища і 
пам'яток та об'єктів 
культурної спадщини 

Збільшення озеленених територій всіх видів, у т.ч. 

насаджень загального користування, із забезпеченням 

нормативу 14 м2 на 1 особу (за рахунок територій 

недобудованої швейної фабрики, розформованої 
військової частини, та, частково лісів, перетворення на 
лісопарки лісових насаджень в районі струмка Холодний і 
південної частини району Загребля) у складі приміської 
зеленої зони (480 га за розрахунками); 

Збільшення насаджень спеціального призначення в 
санітарно-захисних і охоронних зонах (передбачено 

благоустрій і озеленення не менше 50 % територій СЗЗ, 

відповідно до діючих норм); 

Підвищення рівня забезпеченості району і міста 
територіями природно-заповідного фонду; встановлення і 
закріплення на місцевості меж територій та об'єктів ПЗФ, 

у т.ч. їх міської частини («Міський парк», «Ірдинське 
болото», «Юрова гора», нещодавно створених 4-х пам'яток 

природи - вікових дубів); створення нових об'єктів ПЗФ: 

«Шевченківській водозабір» та «Балка «Довжик»); 

Завершення реконструкції об'єкту ПЗФ «Міський парк», 

враховуючи вимоги до парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва і водночас - центрального парку культури і 
відпочинку жителів міста, у т.ч: упорядкування 
прибережної зони р. Тясмин в «Нижньому парку», 

благоустрій лукопарку в урочищі «Паланка» на правому 

березі річки (заріс бур'яном, використовується під 

сінокосіння і випас хатніх тварин місцевими жителями); 

- Розширення і благоустрій територій для короткочасного і 
тривалого відпочинку, оздоровлення, туризму, частково за 
рахунок намиву західного берегу водосховища в районі 
загальноміського центру і заболочених ділянок на півдні 
водосховища (для розширення території і розміщення 
об'єктів тривалого відпочинку поряд з існуючим дитячим 

оздоровчим табором); 

- розвиток галузі рекреації і туризму, з використанням 

наявних природних ресурсів - водойм, лісів, територій 

ПЗФ, а також -збереженням і відновленням історичного 

середовища, покращанням стану пам'яток культурної 
спадщини, інших цінних історичних об'єктів: 
реконструкція Римо-католицького костелу Успіня 
Пресвятої Діви Марії початку ХІХ сторіччя, колишнього 

будинку культури СЕМЗ, літнього парку, залізничного 

вокзалу «Сміла», пам'яток промислової архітектури 

цукрозаводу, завершення розпочатої реконструкції 
центрального будинку культури, міського будинку 
культури №2, розширення краєзнавчого музею за рахунок 

жіночої гімназії та ін. 
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5. 

Здоров
'я 
населе
ння 

Покращання стану 

здоров'я 
населення, 
зменшення рівня 
захворюваності, 
збільшення 
середньої 
тривалості життя 

Покращення стану медичного обслуговування населення, 
забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням 

(ємності установ охорони здоров'я достатні, за умов 
передачі місту усіх відомчих закладів); 
Покращання стану навколишнього середовища, у т.ч.: 

зменшення забруднення повітря пересувними і 
стаціонарними джерелами викидів: транзитним 

транспортом, залізницею, виробничими об'єктами, у т.ч. 

об'єктами теплоенергетики та ін.; 

підвищення якості питної води за рахунок очищення від 

надлишку сполук заліза і пом'якшення природної 
жорсткості, повне забезпечення приватного сектору 

централізованим водопроводом через недостатню якість 
води в колодязях, 

покращення стану поверхневих вод через поглиблення і 
очищення водойм від мулу, водоростей, ліквідації 
заболочення, анафелогенності, 
покращення очищення каналізаційних стоків, очищення 
зливових стоків, 
зменшення забруднення ґрунтів відходами, покращення 
загального рівня санітарного очищення міста, 
збільшення благоустроєних територій для короткочасного 

і тривалого відпочинку і оздоровлення. 
В умовах зміни клімату негативними чинниками є як надмірна посуха, так і повені. 

Зменшення негативного впливу даних чинників можна здійснити шляхом застосування 
новітніх технологій з водопостачання/водовідведення та охолодження повітря. Програмою 

економічного і соціального розвитку міста на 2022-2024 роки  передбачено заходи з 
реконструкції на діючих підприємствах каналізаційних мереж та споруд на них (КНС, 

колекторів) та реконструкція системи водопровідних мереж. Проте, застосування 
зазначених заходів може призвести до збільшення попиту на електроенергію.  Зменшення 
даних ризиків може бути досягнуто шляхом:  

- встановлення енергозберігаючих світильників та альтернативних джерел енергії;   
- енергоефективні заходи з утеплення та зниження споживання ресурсів в 

житловому секторі;  
- енергетичний перехід на відновлювальні джерела енергії, що є альтернативою до 

викопного палива. З метою реалізації зазначених заходів Програмою визначені цілі, які , 
зокрема, передбачають відбір інвестиційно-привабливих земельних ділянок, якими можуть 
бути території для розташування об’єктів джерел альтернативної енергії (сонячної, 
вітрової) з урахуванням вимог оновленої містобудівної документації. Зазначеною 

оновленою містобудівною документацією визначені території і заплановано заходи з 
розміщення об’єктів  інженерної інфраструктури та сонячної електростанції на 
деградованих територіях на місці полів фільтрації цукрового комбінату після їх 

рекультивації.   
Враховуючи ймовірні загрози суспільно-економічному розвитку та 

агроресурсному потенціалу, зокрема, які можливі зі зміною клімату, існує нагальна 
проблема в підвищенні адаптації до зміни клімату окремих галузей економіки, у тому числі 
в аграрній сфері. Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2022-2024 роки 

передбачено заходи з підтримки місцевого товаровиробника і сприяння у вирішення 
проблем промислових підприємств міста на місцевому та обласному рівнях в межах 

чинного законодавства. Заходами з адаптації до зміни клімату  в рамках ведення виробничої 
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та сільськогосподарської діяльності вбачаються рекомендації місцевим товаровиробникам 

використання спеціальних прийомів механічного обробітку ґрунту, контроль за 
управлінням відходами, відновлення рослинного покриву й рекультивацію ґрунту, 

поліпшення управління прибиранням, зберіганням і використанням гною, заходи з 
енергозбереження, вирощування стійких до засух і хвороб високоврожайних сортів 
сільгоспкультур, застосування новітніх систем орошування грунту влітку шляхом 

модернізації обладнання. Передбачено скорочення викидів, що забезпечить утримання 
зростання глобальної середньої температури на рівні 1,5-2 ° С, за рахунок  обмеження 
використання викопних видів палива, перехід енергетичних підприємств міста 
(модернізація котелень) з вугілля на деревину (відходи деревини - щепу). 

З метою збереження біорізноманіття, яке є позитивним чинником в умовах 

адаптації до змін клімату і вбачає можливість зменшення викидів парникових газів, 
Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2022-2024 роки передбачені 
заходи з розвитку туристичної інфраструктури міста шляхом облаштування та розбудови 

туристичного об’єкту – міського парку культури і відпочинку, збільшення площі територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду області, їх охорона та збереження шляхом 

розробки проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. Крім того, даною програмою передбачено запровадження 
системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря і очищення викидів в 
атмосферу від твердих і газоподібних забруднюючих речовин за допомогою 

електрофільтрів, рідких і твердих поглиначів, циклонів, використання екологічно чистих 

видів енергії, застосування маловідходних та безвідходних технологій суб’єктами 

господарювання, розташованими на території міста. 
Зміни клімату, зокрема, глобальне потепління, яке спостерігається останніми 

роками на території України, підвищує ризики для здоров’я населення. Що може призвести 

до збільшення кількості потерпілих від теплових ударів, погіршення здоров’я міського 

населення через поверхневе забруднення та зміни в озоновому шарі, підвищення рівня 
смертності внаслідок серцево-судинних захворювань, небезпека поширення хвороб, що 

передаються через воду. З метою запобігання ризиків для здоров’я населення Програмою 

економічного і соціального розвитку міста на 2022-2024 роки передбачені заходи з охорони 

здоров’я населення, зокрема:  
- оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням для 

поліпшення якості надання медичних послуг населенню 

- забезпечення населення міста лікарськими препаратами та медичними засобами 

на пільгових умовах за рахунок коштів місцевого бюджету; 
- збільшення та оновлення парку комп’ютерної техніки, впровадження медичних 

інформаційних систем тощо. 

 

8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РО-

ЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 

(НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС 

ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ). 

Альтернатива 1: 

«Пасивний розвиток - спостерігати без активного втручання» 

Альтернатива 2: 

«Активний розвиток - управляти розвитком через зміни» 

Інші альтернативні варіанти даним документом планової діяльності не 
розглядаються, оскільки Програма економічного і соціального розвиту міста Сміла на 2022-



     2021 Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Сміла на 2022-2024 роки 

Аркуш 

      
58 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

2024 року створена шляхом проведення консультацій та з урахуванням пропозицій та 
доповнень, наданих в процесі спільної роботи усіх структурних підрозділів виконавчого 

комітету міської ради в співпраці з представниками бізнесу та громадськими організаціями. 

Враховуючи викладене, альтернативних варіантів в процесі розробки програми було безліч, 

які були доповнені додатковими пропозиціями і викладені в даній Програмі. 
 

При обранні Альтернативи 1, ситуація залишиться без змін. 
Економіка громади ґрунтується на роботі декількох стабільно працюючих 

виробничих великих підприємствах, обсяги реалізації продукції яких залишаються 
незмінними. Диверсифікація економіки відбувається досить повільними темпами за 
рахунок малого та середнього бізнесу у сфері торгівлі та послуг. 

В громаді відсутній інноваційний розвиток, інновації застосовуються виключно в 
сфері цифровізації сфери послуг. Виробнича діяльність підприємств здійснюється з 
використанням застарілих енерговитратних технологічних процесів та обладнання. 
Відсутні партнерства бізнесу із науковими, науково-дослідними організаціями та ЗВО. 

Обмежений доступ бізнесу до фінансів та людських ресурсів через відтік кадрів, 
молоді та внутрішньо переміщених осіб до інших регіонів України. 

Залучення капітальних інвестицій в громаду відбувається за рахунок державних 

коштів та міжнародної технічної допомоги. Відсутня екологічна збалансованість розвитку 

громади. 

Створення ефективної системи та демократизація процесів управління 
відбувається виключно за ініціативи громадськості та за підтримки міжнародних 

донорських організацій. 

Використання коштів місцевого бюджету базується на забезпеченні мінімальних 

стандартів соціального розвитку та «залатуванні дірок». Відсутні принципи гендерного 

бюджетування та орієнтування на потреби громадян. 

Обрання Альтернативи 2: 
Трансформація Смілянської міської територіальної громади в сучасний 

регіональний адміністративний центр ділових, публічних, творчих просторів розвитку та 
якісних і доступних сервісів для громадян та суб'єктів господарювання. 

Підтримка диверсифікації економіки за рахунок застосування стимулів розвитку 

динамічного кластеру хімічного виробництва, електроніки, науково -дослідної діяльності 
та інжинірингу, створення екосистеми інноваційного підприємництва. 

Створення ефективної бізнес-інфраструктури у громаді: проєктний офіс, підтримка 
стартапів, бізнес-інкубатор, індустріальний парк, консалтингова підтримка 
підприємництва, враховуючи підтримку жінок, молоді, осіб із інвалідністю. 

Розвиток, орієнтований на якість життя мешканців, розвиток підприємництва та 
самозайнятості, в тому числі жіночого, розширення сфери послуг для міського населення. 

Енерго- та ресурсонезалежна, екологічно дружня громада із впровадженням 

альтернативних джерел енергії та зеленої економіки. 

Активна інвестиційна діяльність громади, ефективний маркетинг та брендінг, 
виставкова діяльність та активні міжнародні зв'язки громади. 

Громада інклюзивна та дружня до дітей та молоді, залучення в міське 
підприємництво та арт-середовище молодих талантів, жінок, внутрішньо переміщених осіб, 

учасників АТО/ООС та інших осіб. 

Створення ефективної системи управління та комунікацій на засадах 

організаційної результативності та цифровізації, особливо в сільській місцевості. 
Демократизація процесів прийняття управлінських рішень та впровадження різноманітних 

форм громадської участі. Створення креативного, безпечного, гендерно-орієнтованого, 

здоров'я екологічного, інклюзивного та привабливого життєвого простору громади, 

орієнтованого на потреби жителів громади. Гендерно-орієнтоване бюджетування та 
планування. 
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Крім того, на виконання вимог чинного законодавства в рамках проведення 
процедури СЕО органом держаної влади  - Сміялянською міською радою проведено 

презентацію документу державного планування згідно процедури, визначеної Постановою 

Кабінету Міністрів України за №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку  

                  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні. В результаті 
презентації громадськістю було надано рекомендації, які враховані в даному звіті. Зокрема, 
висловлена необхідність  капітального ремонту патологоанатомічного корпусу КНТ 

«Смілянська лікарня» та зебезпечення  його спеціальними засобами. Дане питання стоїть 
дуже гостро у мешканців територіальної громади у зв’язку з незадовільними умовами і 
графіком моргу. 

  

9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. 
З метою оцінки фактичних наслідків виконання документа державного планування 

- Програми : його складових для довкілля, у т. ч. для здоров'я населення, - як позитивних, 

так і непередбачених негативних, необхідно проведення моніторингу впливу на довкілля 
передбачених проектних рішень і заходів охорони середовища. 

Важливим критерієм для вибору заходів і методів моніторингу є можливість 
раннього виявлення негативного впливу від реалізації Програми, що дозволить вжити 

своєчасні заходи щодо виправлення ситуації. Рекомендується обирати методи моніторингу, 
які більш доступні і кращим чином пристосовані для перевірки того, чи відповідає реальний 

вплив на довкілля та здоров'я населення, який спостерігається, від реалізації проєктних 

рішень тим припущенням і висновкам, які були зроблені в Звіті про СЕО. У т.ч. для 
організації моніторингу можуть бути використані вже існуючі системи екологічного 

контролю і моніторингу та інформаційні системи. 

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 етапів відхилень від вимог затвердженого Програми, включаючи 

передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків. 
Моніторинг реалізації програми - це система обліку, аналізу та оцінки фактичних 

змін характеристик об'єктів містобудування і соціально-економічного стану території, в 
порівняні з проектними показниками, що затверджені містобудівною документацією і 
спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і 
громадських інтересів. 

До завдань Моніторингу в сфері охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення 
належить збір показників інформації: 

виконання заходів програм економічного і соціального розвиту територій; 

стану довкілля; 
інженерних, геологічних та гідрологічних вишукувань; 
оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного 

басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення; 
спостережень за режимом гідрометеорологічних явищ: лавин, селів, рівня 

поверхневих вод; 

затоплення паводковими водами, районів імовірних провалів та зсувів; 
узагальнених обсягів природно-ресурсного потенціалу, рівня та умов його використання; 
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характеристики оздоровчо-рекреаційного та туристичного потенціалу; 

характеристики природної та техногенної безпеки; 

статистичної звітності та спеціальних наукових досліджень щодо стану здоров'я 
населення та впливу навколишнього природного середовища на здоров'я населення; 

оцінки санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів 
шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення; 

Моніторинг передбачає проведення таких заходів: 
визначення об'єкта Моніторингу; 
збір даних, що забезпечують отримання результатів Моніторингу; 
обробка отриманих даних в процесі Моніторингу; 

аналіз отриманих даних в процесі Моніторингу; 

- структурування баз даних за інформацією Моніторингу, що забезпечують збері-
гання та оперативне використання отриманої інформації. 

Моніторинг проводиться постійно, його результати заносяться у базу даних у та 
оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення 
програм соціально-економічного розвитку. Технологічна складова Моніторингу 
встановлюється з урахуванням показників інформації Моніторингу і програмно-технічних 

комплексів обробки інформації та виду вихідних матеріалів з визначенням технологічної 
схеми проведення робіт камеральної обробки матеріалів спостережень, переліком робочих 

операцій збору показників, їх параметрів точності та формування бази даних. 

 

Моніторинг на етапі реалізації Програми 

Таблиця 14 

О
б’
єк
т 

м
он
іт
о р
и
н
гу

 

 Параметр, що 
підлягає 
моніторингу 

Періодичність Хто проводить 

моніто ринг 
Індикатори 

результатив
ності 

П
ов
іт
ря

 

Вміст 
забруднююч
их речовин у 
вихлопних 

газах 

будівельної 
техніки 

На період бу- 

дівництва 
об’єкту 

Органи місцевого 

самоврядування 
Відповідність: 
статті 9,10, 17 ЗУ 

Про охо рону 

атмосферного 

повітря № 2707-

ХП; ЗУ       3353-

12       від 

28.04.2017

 ДСТУ 

4276:2004 та
 ДСТУ 

4277:2004 

Концентрації 
забруднюючих 

речовин на межі 
СЗЗ виробничих 

територій 

1 раз на рік Представники 

Держпродспоживслу
жби 

Відповідність 
встановленим 

гранично 

допустимим 

концентраціям 

хімічних і 
біологічних 

речовин. 
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Г
ру
н
ти

 

Стан ґрунтів, 
порушених при 

виконанні 
запроектованих 

заходів 

1 раз на рік Лабораторний центр, 

обраний 

зурахуванням вимог 
чинного 

законодавства 
органами місцевого 

самоврядування 

Відповідність 
встановленим 

гранично 

допустимим 

концентраціям 

хімічних і 
біологіч них 

речовин. 

В
ід
хо
ди

 

Місця 
тимчасового 

зберігання 
відходів 

Відповідно до 

плану 
перевірок та 
позапланово 

Представники 

Держпродспоживслу
жби, Державної 
екологічної інспекції, 
представники органів 
місцевого 

самоврядування та 
місцевих 

громадських 

організацій 

Відповідно до 

визначених 

законодавством 

умов 

зберігання 
відходів 

Р
ос
ли
н
н
и
й

 

та
 т
ва
ри
н
н
и
й

 с
ві
т 

На межі 
будівельного 

майданчика 

Щоденно Уповноважен
а органом 

місцевого само 

врядування 
особа 

Відсутність 
порушень меж 

будівельних 

майданчиків та не 
потрапляння 
будівельної 
техніки і сміття на 
прилеглі території 
з природними 

комплексами 

С
оц
іа
ль
н
е 
се
ре
до
ви
щ
е 

Населення Не менше 2 

разів на рік і 
за потреби 

Уповноважен
а особа щодо 

консультацій з 
громадськістю 

органів 
місцевого 

самоврядуванн
я 

Позитивний на 
стрій зацікавлених 

сторін на 
продовження 
співпраці 

Громадські 
організації/ 
ЗМІ/ інші за 
цікавлені сто- 

рони 

Щоразу за 
по- требою 

Фахівець зі 
зв’язків із 
громадськістю, 

соціальний 

працівник, інша 
уповноважена 
особа   органів 
місцевого 

самоврядування 

Позитивний на 
стрій зацікавлених 

сторін на 
продовження 
співпраці./ 
Нейтральні або 

позитивні 
публікації у ЗМІ./ 
Співпраця із 
зацікавленими 

сторонами 

 

Відповідно до частини першої статі 17 Закону «Стратегічну екологічну оцінку» 
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Смілянська  міська рада у 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. Тож контроль проводитимуться над декількома параметрами. 

 

Моніторинг після реалізації Програми 

Таблиця 15 

О
б’
єк
т 

м
он
іт
о р
и
н
гу

 

Параметр, 

що підлягає 
моніторингу 

Періодич 

ність 

Хто проводить 

моніторинг 
Індикатори 

результативності 

П
ов
іт
ря

 

Вміст 
забруднюючих 

речовин у 

вихлоп- них 

газах 

автотранспорт
них засобів 

1 раз на рік Станції технічно 

го 

обслуговування 

Відповідність: статті 
9,10, 17 ЗУ Про 

охорону атмосферного 

повітря № 2707-ХП; 

ЗУ 3353-12 від 

28.04.2017 

ДСТУ    4276:2004    

та 
ДСТУ 4277:2004 

Концентрації 
забруднюючих 

речовин на 
межі СЗЗ 

виробничих 

територій 

1 раз на рік Акредитована 
лабораторія 
відповідно до 

атестату про 

акредитацію 

Відповідність 
встановленим 

гранично допустимим 

концентраціям 

хімічних і біологічних 

речовин. 

Г
ру
н
ти

 

Стан ґрунтів, 
порушених 

при виконанні 
запроектовани
х заходів 

1 раз на рік Акредитована 
лабораторія 
відповідно до 

атестату про 

акредитацію 

Відповідність 
встановленим 

гранично допустимим 

концентраціям 

хімічних і біологічних 

речовин. 

В
ід
хо
ди

 

Місця тимча- 
сового збері гання 
відходів 

Відповідно 

до плану 
перевірок 

державних 

органів влади 

та 
позапланово. 

Відпо відно 

до внутрішніх 

процедур 

контролю та 

Представники 

Держпродспожив
служби, 

Державної 
екологічної 
інспекції, 
представники 

органів місцевого 

самоврядування 
та   місцевих 

громад ських 

Умови зберігання від- 

ходів мають 
відповідати вимогам 

ЗУ «Про відходи». 

Відповідність 
встановленим 

гранично допустимим 

концентраціям хімічних 

і біологічних речовин. 
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моніторингу організацій 

Р
ос
ли
н
н

и
й

 т
а т
ва
ри
н
н
и
й

 

На межі 
будівельного 

майданчика 

Щоденно Уповноважена 
органом 

місцево го 

самоврядуванн
я особа 

Відсутність порушень  
меж будівельних 

майданчиків та не 
потрапляння 
будівельної тех ніки і 
сміття на прилеглі 
території з 
природними 

комплексами 

С
оц
іа
ль
н
е 
се
ре
до
ви
щ
е 

Населення Не менше 
2 разів на 
рік і за 
потреби 

Уповноважена 
особа щодо 

консультацій з 
громадськістю 

органів 
місцевого 

самоврядуванн
я 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін 

на продовження 
співпраці 

Громадські 
організації/ 
ЗМІ/ інші за 
цікавлені сто 

рони 

Щоразу за 
потребою 

Фахівець зі  
зв’язків із 
громадськістю, 

соціальний 

працівник, 

інша 
уповноважена 
особа органів 
місцевого 

самоврядуванн
я 

Позитивний настрій 

зацікавлених сторін 

на продовження 
співпраці./ 
Нейтральні або 

позитивні публікації 
у ЗМІ./ Співпраця із 
зацікавленими 

сторонами 

 

10. ОПИС ЙМОВІРНИХ ТРАНСКОРДОННИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ). 
Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній 

частині країни, ймовірні транскордонні наслідки для довкілля та здоров'я населення 
сусідніх з Україною країн не очікуються. 

У той же час, згідно з «Конвенцією про транскордонне забруднення повітря на 
великі відстані», яка підписана Українською РСР 16.03.1983 р., визнана необхідність 
скорочення загальних щорічних викидів окислів азоту, сірчистого ангідриду, аміаку, летких 

органічних сполук та важких металів (оксиди марганцю, п'ятиокис ванадію, свинцю, хрому, 

міді) із стаціонарних і пересувних джерел. 

За даними Головного управління статистики у Черкаській області від стаціонарних 

джерел забруднення в 2018 р. переважали обсяги викидів в атмосферне повітря таких 

забруднюючих речовин, як: діоксид азоту - 10,672 тис. т. (18 %), діоксид сірки - 7,727 тис. 
т (13 %), оксид вуглецю - 2,728 тис. т (5 %), аміаку - 5,757 тис. т. (10%), неметанові леткі 
органічні сполуки - 0,678 тис. т (1%). Їх частка у загальному обсязі викидів по області склала 
47 %. 

Найбільшими забруднювачами області названі 3 великі підприємства, загальна 
частка викидів яких становить 53%. Це ПАТ «Черкаське хімволокно», ПАТ «Азот» 

(м. Черкаси), ПрАТ «Міронівська птахофабрика». Серед них відсутні підприємства Сміли, 
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викиди яких враховані в 47 % викидів інших підприємств області. Серед них частка викидів 
Сміли є незначною - становить 0,6 % від загальних викидів по області (значно менше 
«вкладу» обласного центру Черкаси, якій дорівнює 42,2 %) і не може суттєво впливати на 
транскордонне забруднення повітря на великій відстані. 

 
 

11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ПУНКТАМИ 1-10 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ 

АУДИТОРІЮ. 
В резюме в більш короткому вигляді викладена основна інформація, наведена в 

пунктах 1-10 розділу «Зміст про СЕО» для широкої аудиторії. 
Одним з основних завдань розроблення Програми економічного і соціального 

розвитку м. Сміла на 2022-2024 роки є відповідність цілям і принципам сталого розвитку 

територій, оголошеним ООН і підтриманим Україною. 

У зв'язку з цим основною ціллю є: створення та підтримка сприятливого і 
комфортного середовища життєдіяльності населення із забезпеченням усіх необхідних 

умов проживання і обслуговування, з врахуванням потреб майбутніх поколінь, у т.ч. 

житлового забезпечення, охорони здоров'я, безпеки, отримання освіти, культурного 

розвитку, зайнятості і забезпечення місцями прикладання праці, місцями рекреації і 
відпочинку - із забезпеченням при цьому сприятливих умов для саморегуляції і відновлення 
навколишнього природного середовища, організації його охорони, захисту територій від 

небезпечних природних і техногенних процесів, їх екологічного оздоровлення, 
біорізноманіття флори і фауни, захисту історичного середовища. 

Забезпечення охорони здоров'я населення, при цьому, розглядається як частина 
охорони довкілля ці речі нерозривно пов'язані між собою. 

З метою розв'язання глобальних екологічних проблем, питань охорони 

навколишнього природного середовища та інтеграції із зусиллями світового співтовариства 
Україна активно співпрацює з міжнародними організаціями, членом яких являється, для 
вирішення актуальних питань сьогодення і майбутнього в указаній сфері, у т.ч. приймаючи 

на себе певні зобов'язання через приєднання до міжнародних угод, серед яких : 

Документ ООН Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» від 

15.09.2017 р., яка визначила базові показники для досягнення адаптації з резолюцією 

Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 

«Глобальні Цілі сталого розвитку до 2030 року»; 

Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє 
середовище (імплементація передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС); 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований 

Верховною Радою законом про його ратифікацію № 562-УШ від 01.07.2015); 

Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час Всесвітньої 
конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992 р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) й 

ратифікована Верховною Радою 29.11.1994 р.; 

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 
Європі (Бернська конвенція); 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 
1996 р.) та ін. 
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Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу 
державного планування «Програма економічного і соціального розвитку м. Сміла на 

2022- 2024 роки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2021 Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Сміла на 2022-2024 роки 

Аркуш 

      
67 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

 



     2021 Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Сміла на 2022-2024 роки 

Аркуш 

      
68 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

 



     2021 Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) 

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Сміла на 2022-2024 роки 

Аркуш 

      
69 

Змін Кіл-ть Аркуш Док Підпис Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викопіювання з друкованих засобів масового видання з оголошеннями про 

оприлюднення заяв та звіту: Смілянська районна газета «Смілянські Обрії» та Смілянська 
регіональна газета «Сміла» 
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Викопіювання з сайту Смілянської міської ради: про розміщення Заяви та 
Звіту з Повідомленням про оприлюднення проекту документа державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Програми економічного і 
соціального розвитку м. Сміла на 2022-2024роки», про засідання робочої групи зі 
створення економічної стратегії розвитку м.Сміла, громадські слухання звіту про 
стратегічну екологічну оцінку Програми «Економічного і соціального розвитку 

м.Сміла» 
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Копії звернень та  відповідей уповноважених органів з питань охорони здоров’я та 
природних ресурсів по питанню розгляду заяви,  ДДП та СЕО: Управління екології та 
природних ресурсів Черкаської ОДА, управління охорони здоров’я Черкаської ОДА, 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
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Витяг з протоколу №1 до наради з обговорення звіту про СЕО до Програми 

економічного і соціального розвитку м.Сміла на 2022-2024 роки 
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