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Вступ
Зміст та основні цілі Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної
громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, їх
зв'язок з іншими документами державного планування
Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоровя населення,
та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегію розвитку Баранівської
міської територіальної громади на на період до 2027 року та План заходів із
реалізації стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади
на 2021-2023 рокине буде затверджено (за адміністративними даними,
статистичною інформацією та результатами досліджень)
Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану
його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу
Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоровя населення, які
стосуються Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади
на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зокрема
щодо територій з природоохоронним статусом
Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із
запобіганням негативному впливу на здоровя населення, встановлені на
міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Стратегії
розвитку Баранівської міської територіальної громади на період до 2027
року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки, а також шляхи врахування
таких зобовязань під час їх підготовки
Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоровя населення, у тому
числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних
наслідків.
Заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та
пом`якшення негативних наслідків виконання Стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на період до 2027 року та
Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки
Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис
способу, в який здійсенювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі
будь-які ускладнення
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
програми для довкілля, у тому числі для здоров'я населення
Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для
здоровя населення (за наявності)
Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію
Список використаних джерел
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1.

Вступ

Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування
дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу
планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього
аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в
процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)
– це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується
на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля
наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх
на стадії впровадження стратегічної ініціативи.
Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення
охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та
затвердження документів державного планування.
Стратегія – це узагальнена концепція розвитку громади на довгостроковий
період (сім років), результат втілення якої визначено у стратегічному
баченні, а саме:
Баранівська громада – це органічний простір щедрої ПРИРОДИ,
активних ГРОМАДЯН, інновацій та органічного ВИРОБНИЦТВА.
План заходів є головним інструментом для організації роботи органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів
регіонального розвитку по виконанню Стратегії та ключовим
документом, що дозволить підвищити їх відповідальність за розвиток
регіону.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про засади державної
регіональної політики» розроблення плану заходів забезпечено
Баранівською міською радою. План містить чотири напрямки, що
відповідають стратегічним цілям та визначають напрями дій, які
відповідні операційним цілям і конкретизовані у технічних завданнях
на проєкти місцевого розвитку, спрямованих на реалізацію завдань,
визначених у їх рамках.
В технічних завданнях визначено їх територіальне спрямування,
відповідальних
виконавців,
строки
впровадження,
джерела
фінансування.
В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО,
пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної
практики застосування екологічної оцінки. З 12 жовтня 2018 року в
Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку».
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2. Зміст та основні цілі Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із
реалізації стратегії розвитку Баранівської міської територіальної
громади на 2021-2023 роки, їх зв'язок з іншими документами
державного планування.
Мета Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади
(Баранівської міської ТГ) на період до 2027 року (далі - Стратегія) полягає у
вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного
розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного
потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення
екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.
Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.
Для досягнення зазначеної мети було визначено чотири стратегічні цілі
розвитку територіальної громади, які конкретизовані в операційних цілях та
завданнях (таблиця 2.1).
В основі Плану заходів із реалізації Стратегії на 2021- 2023 роки – проєктні
ідеї, що були запропоновані мешканцями Баранівської міської ТГ та відібрані
робочою групою. При цьому були внесені деякі зміни до запропонованих
технічних завдань або ж кілька проєктних ідей узагальнено через їхню
однотипність. Усього в переліку 36 технічних завдань на проєкти місцевого та
регіонального розвитку. Кілька проєктних ідей було відкладено для наступного
плану заходів із реалізації Стратегії.
Стратегія – прогнозний та програмний документ соціально-економічного
розвитку громади. В основі методики створення – вимоги законодавства
України, насамперед, Конституції України, законів України «Про засади
державної регіональної політики», «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2030 року», «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання
розвитку регіонів».
Цілі Стратегії узгоджені з стратегічними та оперативним цілями Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою
КМУ від 05.08.2020 №695, Стратегії розвитку Житомирської області на період
до 2027 року, рішення сесії обласної ради 7 скликання від 24.12.2020 №16 та
відповідає планам їх реалізації та економічним, соціальним, екологічним,
інфраструктурним, територіальним й іншим аспектам розвитку громади.
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Таблиця 2.1.
Стратегічні, оперативні цілі та завдання Баранівської міської територіальної громади
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
ЗАВДАННЯ
1. САМОВРЯДНА, ОРГАНІЧНА
СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ
ГРОМАДЯН, СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
МАЙБУТНЄ

1.1. формування спільного
інформаційного простору громади,
налагодження регулярних
комунікацій між поселеннями
громади, зокрема через періодичні
«громадо формуючі» заходи

1.а
підготовка публікацій «Історії успіхів» окремих громадян чи спільнот
громади, місцевих підприємств (як минулого, так і сучасного часу) та їх
популяризація, періодичне оновлення;
1.б
проведення локальних фестивалів та інших масових заходів у громаді,
які розбудовують практики взаємодії та локальну ідентичність в громаді,
формування календаря таких заходів, забезпечення джерел їх фінансування

1.2. розбудова практик взаємодії між
громадянами на базі взаємної
довіри, підтримка ініціатив
громадян та спільнот і локальної
ідентичності (відчуття
приналежності до громади)

1.в
проведення спортивних змагань у громаді (футбол, волейбол, регбі на
візках тощо), формування календаря, підтримка утворення нових та
тренувань/виступів місцевих команд
1.г
розширення практики місцевого бюджету участі, для залучення жителів
громади до спільних рішень в т.ч. молодь
1.д
підготовка Плану розвитку інституційної спроможності громади (за
результатами відповідного аудиту) з акцентом на ідентифікації потреби у
підвищенні кваліфікації депутатів ради, працівників виконкому; громадських
активістів, його схвалення та реалізація

1.3. формування на базі шкіл
«генераторів ідей» для проектів
розвитку громади
1.4. підвищення спроможності
депутатів ради, працівників
виконкому ТГ та громадських
активістів

2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА
БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ

2.1.
розвиток інфраструктури
підтримки місцевого підприємництва,
у т.ч. системи моніторингу екологічних
ризиків для органічного бізнесу
2.2.
стимулювання співпраці
місцевих підприємців (кластери,
спілки, кооперативи та інші форми)

2.а
будівництво Торгово-тренінгового центру органічного бізнесу (для
розміщення Агенції та її підрозділів, а також критого ринку для реалізації
органічної продукції)
2.б
налагодження якісних шляхів сполучення для транспортування
сировини та продукції місцевих підприємств
2.в
просування територіального бренду «Органічний простір» для
просування продукції/ послуг місцевих підприємств
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3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ,
ЦИФРОВЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ
КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА

2.3.
залучення закордонних та
українських інвестицій для створення
робочих місць у громаді
2.4.
створення і промоція
туристичного продукту на території
громади
2.5.
відродження традицій ремесел
їх популяризація через локальні
фестивалі у т.ч. як елемент
туристичного продукту
2.6.
стимулювання розвитку
підприємництва/інноваційних бізнесідей серед школярів та молоді
3.1. забезпечення транспортної та
інформаційної доступності усіх
поселень громади
3.2. розширення інфраструктури для
змістовного дозвілля молоді, сімей
з дітьми, літніх людей
3.3. покращення якості водопостачання
та водовідведення
3.4. зростання енергоефективності
громади
3.5. підвищення безпеки у кожному
поселенні громади (безпеки на
дорогах, громадська безпека,
пожежна, екологічна та ін)
3.6. підвищення цифрової грамотності
серед посадових осіб місцевого
самоврядування, місцевих

2.г
розвиток інфраструктури перебування туристів: приватні агросадиби
(міні-готелі), мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін.
2.д
підготовка схем туристичних маршрутів для пішого та велосипедного
туризму з локаціями традицій ремесл деревообробної, лозоплетіння (с. Ялишів)
та фарфорової майстерності, їх маркування
2.е
підготовка інфраструктури майданчиків green field («чисте поле») та
brown field («занедбані промислові об’єкти») для залучення зовнішніх та
внутрішніх інвестицій
2.є підготовка комплексного плану просторового розвитку території громади
2.ж
запровадження у школах навчальних курсів, спрямованих на розвиток
підприємницьких здібностей (шкільні майстерні, соціальне шкільне
підприємництво, і теплиці), відродження ремесл деревообробної та фарфорової
майстерності
3.a
налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних автобусів, авто екстреної медичної допомоги та
громадського транспорту, а також сталих пішохідних маршрутів (кладки,
містки тощо)
3.б
оптимізація маршрутів громадського транспорту для потреб мешканців
громади
3.в
забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет у всіх ЗНЗ, ДНЗ,
медзакладах громади; облаштування зон з безкоштовним wi-fi в місцях
скупчення людей (парки, сквери, дитячі майданчики, ринки тощо)
3.г
створення мережі культурних, молодіжних центрів, хабів (напр. воїнів
АТО, майбутніх батьків, клуб золотого віку) у найбільших населених пунктах
громади
3.д
підготовка Плану забезпечення якісного водопостачання
домогосподарств усіх поселень, вкл. водовідведення, очистку криниць, русел
річок; його схвалення та реалізація
3.е
проведення енергоаудиту громади та підготовка на цій основі Плану
підвищення енергоефективності громади, вкл. домогосподарства, заклади
освіти, медицини, соціального захисту, адмінустанови; його схвалення та
реалізація
3.є
встановлення енергоощадного вуличного освітлення у кожному
населеному пункті громади
3.ж
встановлення систем зовнішнього відео нагляду у місцях ризику
виникнення можливих правопорушень, створення громадських формування
для підвищення безпеки жителів громади
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депутатів, набуття цифрових
навичок жителями громад

4. ДРУЖНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ:
ЯКІСНІ ТА ДОСТУПНІ ОСВІТНІ,
МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ,
КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ
ПОСЛУГИ

4.1. підвищення доступності та якості
освітніх послуг (інфраструктура,
кадри, фінансування)
4.2. підвищення доступності та якості
послуг у сфері охорони здоров’я
(інфраструктура, кадри,
фінансування)
4.3. підвищення доступності
адміністративних та якості послуг
соціального захисту і соціального
забезпечення (інфраструктура,
кадри, фінансування)
4.4. підвищення доступності та якості
культурних та спортивних послуг
(інфраструктура, кадри, фінансування)

3.з
підготовка Плану управління поводження з твердими побутовими
відходами (сортування, переробка, вторинне використання, захоронення;
місцеве регулювання обсягів первинної і вторинної пластикової упаковки в
оптовій і роздрібній торгівлі; конкурси між домогосподарствами та
поселеннями на кращі практики поводження з ТПВ), його схвалення та
реалізація
3. і організація очистки водойм, русл річок, джерел води
4.а
забезпечення дітей дошкільного віку (3-6 років) і молодших школярів
(1-4 клас) якісними умовами для освіти (ремонти, оснащення ДНЗ, ЗНЗ 1
ступеня)
4.б
забезпечення старшокласників (5-11 клас) якісними умовами для
здобуття освіти (комплектність класів) (ремонти, оснащення та ін.)
4.в
розбудова у відповідності до потреби громадян мережі закладів, які
надають первинну медичну допомогу та медико-соціальну опіку/паліативну
допомогу (ремонти, оснащення закладів обладнанням і авто/мопедами
4.г
підготовка Плану популяризації здорового способу життя та занять
спортом, національно-патріотичне виховання молоді; його схвалення і
впровадження
4.д покращення та доступність культурних послуг (ремонт, оснащення,
фінансування)
4.е покращення та доступність надання адміністративних послуг кожному
жителю громади
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Узгодженість із Державною стратегією регіонального розвитку
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 рр. включає три
Стратегічні цілі:
1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному,
економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.
2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.
3. Розбудова ефективного багаторівневого врядування.
В усіх зазначених випадках спостерігається повне (понад 50% оперативних
цілей) або часткове (менше 50% оперативних цілей) співпадіння зі змістом цілей
Стратегії розвитку Баранівської міської ТГ до 2027 року.
Стратегічна ціль 1 «САМОВРЯДНА, ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА
ІНІЦІАТИВНИХ
ГРОМАДЯН,
СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ» Стратегії Баранівської міської ТГ
прямо співвідноситься зі стратегічною ціллю 3 Державної стратегії.
Стратегічна ціль 2
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І
СПІВПРАЦІ» прямо співвідноситься з цілями 1 та 2.
Стратегічна ціль 3 «ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ, ЦИФРОВЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА» кореспондується з цілями 1 та 2.
Стратегічна ціль 4 «ДРУЖНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ: ЯКІСНІ
ТА
ДОСТУПНІ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, КУЛЬТУРНІ ТА
СПОРТИВНІ ПОСЛУГИ» кореспондується з 1 ціллю.
Узгодженість зі Стратегією розвитку Житомирської області
Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року включає
три стратегічні цілі:
1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону.
2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в
територіальних громадах.
3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського
потенціалу.
Стратегія розвитку Баранівської міської ТГ безпосередньо спирається на
вимоги Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, вона
містить відповідні зазначеному документу цілі – стратегічні та операційні, а
також завдання, що передбачають спільні дії центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Водночас Стратегія розвитку Баранівської міської ТГ враховує унікальність
громади та її потреби в розвитку, отже містить власні цілі та завдання розвитку
громади. Це наочно видно з таблиці 2.2.
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Таблиця 2.2.
Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Баранівської міської
громади із цілями Стратегії розвитку Житомирської області на період до
2027 роки
Стратегічні цілі
(область)

1. Посилення
конкурентних
економічних переваг
регіону
2. Створення сучасного,
комфортного і
безпечного життєвого
середовища в
територіальних громадах.
3. Стійке поліпшення
якості життя та
нагромадження
людського потенціалу.

Стратегічні цілі Баранівської міської територіальної громади
1. Самоврядна 2.
3.
Органічне, 4.
Дружня
органічна
Конкурентоспром безпечне
і адміністрація:
спільнота
ожна
місцева енергоефективне якісні і доступні
ініціативних
економіка,
яка середовище для освітні, медичні,
громадян,
базується
на життя кожного соціальні,
спроможних
органічних
громадянина
культурні
та
взяти
технологіях
і
спортивні
відповідальність співпраці
послуги
за майбутнє
х
Х

Х

Х

Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”.

Таким чином стратегічна ціль 1 «Самоврядна органічна спільнота
ініціативних громадян, спроможних взяти відповідальність за майбутнє» прямо
кореспондується з другою ціллю Стратегії розвитку Житомирської області,
частково – з першою.
Стратегічна ціль 2 «Конкурентоспроможна місцева економіка, яка базується
на органічних технологіях і співпраці» прямо кореспондується з першою
Стратегічною ціллю Стратегії розвитку Житомирської області.
Стратегічна ціль 3 «Органічне, безпечне і енергоефективне середовище для
життя кожного громадянина» прямо кореспондується з другою стратегічною
ціллю Стратегії області.
Стратегічна ціль 4 «Дружня адміністрація: якісні і доступні освітні, медичні,
соціальні, культурні та спортивні послуги» безпосередньо пов`язана з третьою
стратегічною ціллю.
Щодо операційних цілей, то спостерігається співпадіння у понад 50%
випадках між цілями Стратегії Баранівської міскої територіальної громади та
Житомирської області. В цілому співвідношення між ними відображено у
таблиці 2.3.

Оперативні цілі Стратегії
Житомирської області

1.2.Сприяння розвитку малого
і середнього підприємництва,
у тому числі в IT- секторі
1.3.Стимулювання аграрного
виробництва
2.2. Просторове планування,
модернізована комунальна
інфраструктура,
енергозбереження та
підтримка альтернативної
енергетики
2.3. Якісні місцеві дороги
(мости і шляхопроводи),
транспортна доступність,
належний благоустрій, чисте і
безпечне довкілля
2.4. Цифрова трансформація,
електронні адміністративні
послуги, професійні кадри –
х
х
х
Х
х
х

Х
Х
х

х
х

Х

Х

х

Х

Х Х

Х

Х

4.4. Підвищення доступності та якості
культурних та спортивних послуг
(інфраструктура, кадри, фінансування)

4.3.Підвищення доступності адміністративних та
якості послуг соціального захисту і соціального
забезпечення (інфраструктура, кадри,
фінансування)

4.2.Підвищення доступності та якості послуг у
сфері охорони здоров’я (інфраструктура, кадри,
фінансування)

4.1.Підвищення доступності та якості освітніх
послуг (інфраструктура, кадри, фінансування)

3.5.Підвищення безпеки у кожному поселенні
громади (безпеки на дорогах, громадська
безпека, пожежна, екологічна та ін)
3.6.Підвищення цифрової грамотності серед
посадових осіб місцевого самоврядування,
місцевих депутатів, набуття цифрових навичок
жителями громад

3.4.Зростання енергоефективності громади

1.2. Розбудова практик взаємодії між
громадянами на базі взаємної довіри, підтримка
ініціатив громадян та спільнот і локальної
ідентичності (відчуття приналежності до
громади)
1.3.Формування на базі шкіл «генераторів ідей»
для проектів розвитку громади
1.4. Підвищення спроможності депутатів ради,
працівників виконкому ТГ та громадських
активістів
2.1. Розвиток інфраструктури підтримки
місцевого підприємництва, у т.ч. системи
моніторингу екологічних ризиків для
органічного бізнесу
2.2.Стимулювання співпраці місцевих
підприємців (кластери, спілки, кооперативи та
інші форми)
2.3. Залучення закордонних та українських
інвестицій для створення робочих місць у
громаді
2.4.Створення і промоція туристичного
продукту на території громади
2.5.Відродження традицій ремесел їх
популяризація через локальні фестивалі у т.ч. як
елемент туристичного продукту
2.6.Стимулювання розвитку
підприємництва/інноваційних бізнес- ідей серед
школярів та молоді
3.1.Забезпечення транспортної та інформаційної
доступності усіх поселень громади
3.2.Розширення інфраструктури для змістовного
дозвілля молоді, сімей з дітьми, літніх людей
3.3.Покращення якості водопостачання та
водовідведення

1.1.Формування спільного інформаційного
простору громади, налагодження регулярних
комунікацій між поселеннями громади, зокрема
через періодичні «громадо формуючі» заходи
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Таблиця 2.3.

Операційні цілі
Операційні цілі Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади
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основа ефективного
врядування
3.2.Якісна конкурентоздатна
освіта та соціальний захист
х
х
кожного, хто його потребує
3.3. Забезпечення доступності
культурних благ, сприяння
творчій самореалізації
людини, розвиток
Х
х
національно-патріотичного
виховання та формування
всебічного розвинутого
молодого покоління
Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, а ніж маленька «х»

Х

Х

Х

Х
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Абсолютного співпадіння оперативних цілей стратегії області та
операційних цілей Стратегії Баранівської міської ТГ немає. Найбільше у випадку
шести цілей: 2.1.Розвиток інфраструктури підтримки місцевого підприємництва,
у т.ч. системи моніторингу екологічних ризиків для органічного бізнесу,
2.2.Стимулювання співпраці місцевих підприємців (кластери, спілки,
кооперативи та інші форми), 2.3.Залучення закордонних та українських
інвестицій для створення робочих місць у громаді, створення і промоція
туристичного продукту на території громади, 2.5.Відродження традицій ремесел
їх популяризація через локальні фестивалі у т. ч. як елемент туристичного
продукту, 2.6.Стимулювання розвитку підприємництва/інноваційних бізнес-ідей
серед школярів та молоді.
Тобто більша половина операційних цілей стратегії громади (пятнадцять)
більше, ніж не співпадає з оперативними цілями стратегії області. Іші операційні
частково відображають в собі оперативні цілі Стратегії області.
З цієї точки зору загальне співвідношення 60% на 40%. Це означає, що в
більшій половині випадків громада може розраховувати на додаткові джерела
фінансування з державного та обласних бюджетів, а в меншій частині – має
спиратися на свої ресурси чи шукати інші джерела – міжнародні, приватні, що є
потужним стимулюючим чинником. Пропорція збалансована.
В цілому спостерігається узгодженість як стратегічних, так і операційних
цілей Стратегії розвитку Баранівської міської ТГ з ключовими секторами
розвитку регіону.
Узгодженість із іншими планами розвитку Баранівської міської
територіальної громади
Основним короткостроковим документом громади є Програма соціальноекономічного розвитку Баранівської міської ТГ на 2021 рік. Вона була
затверджена рішенням 5-ї сесії 8 скликання Баранівської міської ради 26.01.2021
№116.
Стратегічні цілі Стратегії та пріоритетні завдання, визначені Програмою
соціально-економічного розвитку Баранівської міської ТГ на 2021р., є близькими
та наведено таблиці 2. 4.
Таблиця 2.4.
Узгодженість стратегічних цілей Баранівської міської територіальної
громади з напрямами, визначеними Програмою соціально-економічного
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік
Стратегічні цілі
Баранівської
міської
територіальної
громади

Цілі (завдання) Програми соціального-економічного розвитку Баранівської
міської ТГ на 2021 р.
забезпечення
гідних умов
життя
громадян за
рахунок
нарощування
та утримання
рівня
економічног
о зростання,

Стимулювання
раціонального
використання
енергоресурсів,
що сприятиме
забезпеченню
потреби
мешканців
багатоповерхово
го та приватного

Створення
позитивної
тенденції,
щодо
залучення
вітчизняни
х та
іноземних
інвестицій;

Сприяння
суб`єктам
господарюва
ння у
реалізації
інвестиційни
х проектів,
спрямованих
на створення
нових

Забезпеченн
я
подальшого
розвитку
малого і
середнього
підприємниц
тва,
підвищення
їх ролі у

Забезп
ечення
населе
ння
якісни
ми
комун
альни
ми
послуг

Забезпечення в
повному обсязі
ефективного
фінансування
діяльності
установ
бюджетної
сфери, виплати
заробітної
плати і
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проведення
структурних
перетворень,
впровадженн
я нових
енергозберіг
аючих
технологій;

секторів в
енергоресурсах;

робочих
місць,
освоєння
передових
технологій;

соціальноекономічном
у житті
громади;

ами;

1. Самоврядна
органічна спільнота
х
х
ініціативних
громадян,
спроможних взяти
відповідальність за
майбутнє
2.
Конкурентоспромо
жна місцева
економіка, яка
Х
Х
Х
Х
базується на
органічних
технологіях і
співпраці
3. Органічне,
безпечне і
Х
Х
енергоефективне
середовище для
життя кожного
громадянина
4. Дружня
адміністрація:
якісні і доступні
освітні, медичні,
соціальні, культурні
та спортивні
послуги
Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x

соціальних
виплат,
економія
коштів та
енергетичних
ресурсів.

х

Х

Співпадіння стратегічних пріоритетних цілей Програми та Стратегії каже
про попередньо правильно вибраний вектор розвитку, сумісність обох
документів.

3. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я
населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегію розвитку
Баранівської міської територіальної громади на період до 2027 року та
План заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки не буде затверджено (за
адміністративними
даними,
статистичною
інформацією
та
результатами досліджень)
Баранівська міська ТГ розташована у південно-західній частині
Житомирської області, в межах Новоград – Волинського району. Територія
громади межує з Шепетівським районом Хмельницької області. Територія
громади межує на півночі - з Новоград – Волинською міською територіальною
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громадою, зі сходу – з Романівською селищною територіальною громадою, з
північного-сходу – з Довбиською селищною громадою, з заходу – з Дубрівською
сільською громадою. Територія громади розташована у південно-західній
частині Східно-Європейської рівнини.
Згідно фізико-географічного районування України, Баранівська громада
розташована у межах Житомирського Полісся.
Згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території
України ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» територія
досліджень розміщена в Північно-західному районі (І район).
Клімат Баранівської громади помірно-континентальний. 2019 рік
характеризувався перевищенням норми середніх температур повітря в більшості
місяців, за виключенням березня, який був холоднішим на 1,5-1,20 за кліматичну
норму та листопада - з відхиленням від середніх значень на -0,4.- 0,80.
Найбільшої амплітуди досягла різниця з нормою рекордною за період
спостережень з 1945 року. Найхолоднішим місяцем року виявився лютий - його
середня температура становила 3,9-4,30 морозу, а мінімальні значення в межах
18-220 морозу стали найнижчими для всього холодного періоду. Максимуми
літнього сезону відмічались у серпні - 31-320, найвищою була і його середня
температура - 20,4-21,40.
Середня температура 2019 року перевищила норму на 1,9-2,30 і становила
8,7-9,20.
Опади розподілялись по території громади нерівномірно, відрізнялися за
інтенсивністю, а сухі періоди чередувалися з дощовими. Добре зволоженою
виявилася метеорологічна зима. Найбільша кількість опадів випала у червні та
липні (200-235% норми). В решту часу року опадів було замало, особливо сухим
видався надкороткий весняний сезон та початок метеорологічного літа (квітень
– травень: 21-39% та 17-51% норми відповідно). Підсумок за рік: 494-652 мм, або
78-107% кліматичної норми.
Згідно агрокліматичного районування України Баранівська міська ТГ
знаходиться у достатньозволоженій зоні.
Таблиця 3.1.
Кількість опадів (мм) за 2019 рік у порівнянні з обласним центром
Місяці
Баранівська міська ТГ
м. Житомир
сума (мм)
% від норми
сума (мм)
% від норми
Січень
40
87
51
160
Лютий
13
34
13
46
Березень
26
71
21
66
Квітень
23
48
49
111
Травень
138
260
150
259
Червень
59
67
46
61
Липень
51
54
62
65
Серпень
37
49
12
16
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Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Рік

35
11
19
35
487

67
28
41
70
73

27
19
19
32
501

51
56
43
85
83

За результатами багаторічних спостережень середньорічна кількість опадів
протягом року — 300,3 мм. (у холодний період), але на прикладі 2019 року
бачимо, що кількість опадів збільшується у теплу пору року.
Вологість повітря є однією із величин зволоження, яка має велике значення
для народного господарства (вплив на нові матеріали, які застосовуються у
будівництві, експлуатацію на відкритому повітрі механізмів та обладнання),
сільського господарства, медицини. Атмосферна волога, її фазовий стан та
вологообіг відіграють значну роль у формуванні погоди і клімату. Від вологості
повітря залежить не тільки комфортність погодних умов для людини, але і
інтенсивність випаровування з поверхні землі та водоймищ, транспірація вологи
рослинами, виникнення заморозків, утворення туманів. Наявність водяної пари в
атмосфері істотно позначається на теплових ресурсах атмосфери та підстильної
поверхні. Вміст водяної пари сильно змінюється залежно від циркуляційних
процесів, фізикогеографічних умов місцевості, пори року, стану грунту та інших
чинників.
Вологість повітря характеризується парціальним тиском водяної пари
(абсолютною вологістю, пружністю водяної пари), відносною вологістю і
дефіцитом насичення (нестачею насичення). З усіх показників вологості
найбільший практичний інтерес представляє відносна вологість повітря, яка
характеризує ступінь насичення повітря водяною парою. На неї істотно впливає
підстильна поверхня. Дефіцит насичення є критерієм оцінки посушливих умов
погоди. Відносна вологість повітря на території Баранівської міської ТГ буває
максимальна взимку й восени та становить у середньому 75- 80 %.
Метеорологічне літо тривало 125-128 діб при нормі 104- 106.
Таблиця 3.2.
Середньомісячна температура повітря ( С ) за 2019 рік у порівнянні з
обласним центром
0

Місяці
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

Баранівська міська ТГ
Середня
Відхилен
0
тем-ра (С )
ня від норми
-4,0
1,6
1,4
5,6
4,9
4,6
10,3
2,4
15,3
1,1
22,3
5,3

м. Житомир
Середня
Відхилен
0
тем-ра (С )
ня від норми
-4,2
1,8
1,4
6,0
5,1
5,2
10,0
2,3
16,0
2,1
22,4
5,4
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Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Рік

19,2
20,0
14,8
10,4
5,4
2,7
10,2

1,2
2,7
1,7
2,8
3,3
5,1
3,1

19,3
20,1
15,2
10,7
5,3
2,7
10,3

1,3
2,7
2,2
3,3
3,5
5,4
3,4

Середньорічна температура повітря у січні -4 С, липні +19-20 С.
Максимальна температура влітку +37 - 40 С, мінімальна взимку -27 С.
Зими доволі довгі і м’які. Висота снігового покриву (як правило) 23-25 см.
Переважають західні і північно-західні вітри з Атлантики. В основному
швидкість вітру 4-5 м/с. Максимально можливі швидкості вітру 17 м/с щорічно,
20-21 м/с один раз на 5-10 років, 22-23 м/с один раз за 15-20 років.
У більшості днів грудня на Україну надходили теплі атлантичні та
середземноморські повітряні маси. Це позначилося на незвично високому, як для
зими, температурному режимі, а в деякі дати денні максимуми неоднаразово
досягали або перевищували абсолютні значення з 1945 року. Так, нові
температурні рекорди на рівні 8-100 відмічені 9 травня, 10-110 – в більшості
населених пунктів громади 23 грудня, а протягом 16-18 грудня фон денних
температур зростав від 9-110 до максимальних значень місяця – 12-150.
Зміна характеру погоди сталася в третій декаді місяця, коли на Україну
перемістився південний ціклон, який обумовив затяжні дощі, а наприкінці
місяця – перехід до зимових умов: випадіння мокрого снігу, снігу та поступове
зниження температурного режиму до слабких морозів. Встановився тимчасовий
сніговий покрив висотою 5-9 см, який в останній день року майже повністю
зійшов. Мінімум температурного фону місяця зафіксовані в окремі ночі, коли
температура повітря знижувалась до -40 морозу. Грудень виявився теплішим за
норму на 5,1-5,40, а його середня температура на рівні 2,3-2,70 тепла посіла другу
сходинку в ряду спостережень з 1945 року після 1960 року, коли середня
температура місяця становила 2,7-3,10 тепла. В більшості місяця переважала суха
погода або дощі були неістотними, лише остання третина місяця видалася
вологою – щодня відмічались опади різного фазового стану: дощу, мряки,
льодяного дощу, снігу, мокрого снігу, снігових зерен. Кількість опадів за місяць
склала 35 мм, що відповідає 70% норми. Атмосферні процеси протягом грудня
були здебільшого малоактивними, що позначилось на незначній кількості
небезпечних явищ погоди. Так, 22 та 24 грудня в теплому секторі південного
циклону утворилися локальні тумани з видимістю 500 м в південній частині
Баранівської міської ТГ, а 23 грудня – по всій території Житомирської області.
Зима 2019-2020 років взагалі виявилась аномально теплою – не відбулось
стійкого переходу середньодобових температур через 00 в бік мінусових значень.
За останні десять років тільки чотири (2012, 2013, 2016 та 2017) виявились з
достатньою середньорічною кількістю опадів – 102-122% від норми (за
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повоєнний період). З них лише 2012 рік характеризувався найбільш рівномірним
їх розподілом.
Кліматичні зміни за останній час в межах території досліджень:
спостерігається стійка тенденція до зменшення річної кількості опадів;
погіршення рівномірності їх випадання; зростання середньомісячних та
середньорічної температури повітря; почастішала частота та тривалість відлиг у
зимовий період.
ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" постійно
здійснює моніторинг радіаційного фону на території Житомирської області, за
результатами якого перевищень не виявлено. Окремо по Баранівській міській ТГ
такі дослідження не проводяться.
В цілому ж клімат сприятливий для проживання та ведення сільського
господарства.
Стан атмосферного повітря
Як зазначається в Законі України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2030 року», забруднення
атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднення повітря є одним з
основних факторів ризику для здоров'я, пов'язаних з навколишнім середовищем.
Чим нижче рівні забруднення повітря, тим менше серцево-судинних і
респіраторних захворювань як в тривалій, так і в короткостроковій перспективі.
На якість атмосферного повітря на території громади впливають:
• природні чинники,
• викиди від стаціонарних джерел
• викиди пересувних джерел забруднення.
На території громади викиди здійснюють:
• ТОВ «Еко Нова»,
• сільськогосподарські підприємства
• автотранспорт.
Однією з основних причин забруднення атмосферного повітря є низький
рівень оснащення джерел викидів пилогазоочисним обладнанням. Значно
впливає на забруднення атмосфери відсутність установок по вловлюванню
газоподібних сполук, а саме: діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю,
летючих органічних сполук та інших. Зазначені речовини надходять в повітря
від котелень, які працюють на твердому паливі, добування та переробки
корисних копалин, виробництва продукції, діяльності виробництва та
оброблення деревини та ін.
За даними Головного управління статистики у Житомирській області,
у 2019 році викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел складали 12 970,6 т, або 125,5 % до попереднього року. У

18
порівнянні з іншими областями менше викидів забруднюючих речовин у 2019
році спостерігалися у Волинській (5,1 тис. т) та Рівненській (9,1 тис. т) областях.
Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та
пересувних джерел по Житомирській області наведена в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3.
Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т.
Роки

2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Викиди в атмосферне повітря, тис. т
Стаціонарними
джерелами

Пересувними
джерелами

Щільність
викидів у
розрахунку
на 1 кв. км,
кг

61,8
87,49
86,81

12,3
18,38
19,01

49,5
69,11
67,79

2072,1
2941,2
2913,1

43,45
68,41
68,19

0,0046
0,0039
-

85,74
88,44
77,42

18,49
17,21
10,93

67,25
71,23
66,49

2882,3
2965,1
2597,9

67,34
70,05
61,64

0,0036
0,0035
-

69,70
9.27*
10,33*

8,98
9,27
10,33

60,72
-

2336,8
310,9
347,0

55,7
7,5
8,4

-

Всього

У тому числі

Обсяги
викидів у
розрахунку
на 1 особу,
кг

Обсяг
викидів
на одиницю
ВРП (тис. т
на
млн. грн)

72,97
13,0
59,97
2448,7
59,28
0,0009
73,44
12,7
60,74
2464,4
60,19
-*
*Примітка: планом державних статистичних спостережень на 2017-2018 ріки розробка
інформації щодо викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, не
передбачена.

Основними забруднюючими речовинами в Житомирській області, які
надійшли в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2018 році є
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 3,3 тис. т, що на 22%
більше, ніж у 2017 році, метан – 3,7 тис. т, що у 1,5 раза більше, сполуки азоту –
2,0 тис. т, що на 7,0% більше, оксид вуглецю – 2,4 тис. т, що на 35,0% більше.
Також в атмосферне повітря надійшло 3712,8 т метану та 2023,9 т сполук азоту,
що належать до парникових газів.
Таблиця 3.4.
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення по Баранівській міській ТГ у порівнянні з
Житомирською областю в цілому, тис. т
Назва
території
Житомирська

2000
12,3

2015
8,985

2016
9,272

2017
10,334

2018
12,97

2019
12,73

Внесок у
загальний
викид %
100

19
область
Баранівська
міська ТГ

0,759

0,097

0,355

0,661

0,640

0,832

6,54

Спостерігалося збільшення порівняно з минулим роком обсягів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 16
колишніх районах та містах області, але найсуттєвіше у Черняхівському (на
0,230 тис. т або 191,63 %), Баранівському (на 0,192 тис. т або 130 %).
Основний забруднювач атмосферного повітря за 2019 рік у Баранівській
міській ТГ став ТОВ «Агровест Груп», що здійснив викидів на рік 514,65 т., це
становить до загального обсягу викидів відповідного населеного пункту або
району 61,83%.
За даними управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА
на території Баранівської міської ТГ здійснюють викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря зідно дозвільних документів: група 3 – 49 суб`єктів, 2
група – 13 суб`єктів господпрювання.
На стан атмосферного повітря впливають викиди від пересувних джерел.
Через населені пункти громади проходять дороги державного значення Т-06-12
Новоград-Волинський - Старокостянтинів та Т-06-01 Дубрівка – Висока Піч.
Автотранспорт, як і раніше, є найбільшим забруднювачем атмосферного
повітря в громаді. Слід зазначити, що в умовах переходу до ринкової
економіки необхідність постійного збільшення автотранспортних перевезень
обумовила зростання до 50-80 % внеску відпрацьованих газів у забруднення
атмосферного повітря великих міст області, а відтак – і збільшення ризику для
здоров’я населення.
У відпрацьованих газах автомобільних двигунів налічується біля 100
різних компонентів, більшість з яких токсичні. Серед токсичних компонентів,
які викидаються автотранспортом, 73% - оксиди вуглецю, 11 % неметанові леткі органічні сполуки, 13 % - оксиди азоту, 1,6 % - сажа, 1,4 % сірчистий ангідрид. Великий обсяг викидів від автотранспорту пояснюється,
насамперед, збільшенням кількості приватного автотранспорту, експлуатацією
технічно-застарілого автомобільного парку, використанням палива низької
якості, аварійним станом доріг.
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення у Баранівській міській ТГ у 2019 році склали 832,3 т. У
відсотках до 2018 року склали 130,0, в тому числі викиди діоксиду сірки - 11,5
т., у відсотка до 2018 року – 93,1%, викиди діоксиду азоту – 44,7 т., у відсотка до
2018 року – 111,2%.
Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м. Баранівка
здійснюється за допомогою двох Станцій моніторингу якості атмосферного
повітря
які розташовані на вул. Соборна, 6 та вул. Івана Франка,1 А.
Інформація
щогодинно
виводиться
на
загальну
мапу
https://www.saveecobot.com/maps#11/49.5034/27.5354/aqi/comp+cams+fire
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Загальний рівень забруднення за індексом якості повітря (AQI) в 2020 та
2021 роках оцінювався як добрий або помірний, що несе мінімальний вплив на
здоров`я людей. Лише у весняно-осінній період, коли починається сезонне
спалювання сухого листя та рослинності з городів, рівень забруднення
піднімається до шкідливого. Індекс якості атмосферного повітря розраховується
за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря –
дрібнодисперсного пилу фракції РМ 2.5.
Можна зазначити про можливий вплив на якість атмосферного повітря на
території громади ТОВ «Еко Нова», що розташоване у межах міста Баранівка,
яке здійснюює викиди в атмосферне повітря. Підприємство займається
утилізацією небезпечних відходів. (Дозвіл №1822080601 – 51а про внесення змін
до дозволу №1822080601 – 51 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами віданий 27.11.2020 року Житомирською
ОДА). Станом на 01.01.2021 року підприємство не здійснювало утилізацію
небезпечних відходів, але вже в кінці цього року отримавши замовлення від
різних закладів на утилізацію медичних відходів розпочало свою роботу, що вже
призвело до викидів в атмосферу, що перевіряються на рівень шкідливості за
ініціативи жителів м. Баранівка.
Вплив метеорологічних чинників – температурної інверсії та туманів,
вирізняється сезонністю. Приземна інверсія найчастіше спостерігається у квітніжовтні. Вплив туманів найбільше проявляється у осінньо-зимовий період.
Якщо в цей період додається спалювання рослинних решток, використання
населенням неякісного палива для пічного опалення будинків, лісові пожежі, то
накопичені шкідливі речовини можуть визивати погіршення здоров’я населення.
Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для живих
організмів посідає одне з перших місць. Це обумовлено в першу чергу тим, що
забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найбільш широке
розповсюдження та випадають у різні середовища. Наприклад, атмосферні опади
дають до 10 % забруднення водних об'єктів, значно забруднюють ґрунти. Крім
того, людина споживає за добу і в цілому за життя в об'ємному відношенні
повітря набагато більше, ніж води і їжі. В той же час, природа поставила істотні
захисні бар'єри для шкідливих 41 речовин, що потрапляють до організму через
шлунково-кишковий тракт, не забезпечивши таким же надійним захистом легені.
Забруднення повітря супроводжується утворенням стійких аномалій
забруднювачів у ґрунтах, воді та рослинах. Основними викидами в нашій області
є діоксид сірки, оксиди азоту, пил (аерозолі) та оксид вуглецю. Окиси азоту
знищують рослинність. Встановлено, що в лісі, наприклад, липа росте до 150
років, а на вулицях міст - відповідно 45 і 50 років. Для рослин шкідливі такі
забруднювачі повітря, як сполуки сірки, окис вуглецю, хлор і вуглеводи. Живі
організми надзвичайно чутливі, як до діоксиду сірки, так і до сірчистої та
сірчаної кислот, що утворюються при контакті цього оксиду з вологою в
атмосфері. Діоксид сірки розноситься на великі відстані, випадаючи в
остаточному підсумку у вигляді кислотних дощів. В нашій області протягом
останніх років не зафіксовано осади з кислою реакцією (рН був у межах 6,9-7,2).
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Особливу небезпеку для навколишнього середовища поряд з іншими мають
канцерогенні сполуки, зокрема, такі високотоксичні речовини, як бенз(а)пирен і
свинець. Підраховано, що з вихлопними газами в атмосферу потрапляє 2,5-7 %
свинцю, що знаходиться у паливі. Причому, біля 40 % часток свинцю у
відпрацьованих газах мають діаметр менше 5 мкм і здатні тривалий час
знаходитися в завислому стані, проникати з повітрям в організм людини. За
минулі роки в області не виявлено чіткої кореляції між рівнями забруднення
довкілля і рівнем захворюваності.
Вміст забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів
аналізується відповідно до гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних
і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених
наказом Міністерства охорони здоровя України від 14.01.2020 № 52.
Для оцінки й аналізу стану забруднення атмосферного повітря
застосовуються ряд показників, які дозволяють оцінити рівень забруднення
окремою домішкою або виконати оцінку фонового рівня забруднення
атмосфери.
Одним з таких показників, який найчастіше застосовується в Україні, а
саме Центральною геофізичною обсерваторією, установами Міністерства
охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України, є індекс забруднення атмосфери (ІЗА). По своїй природі ІЗАкомунікаційнй інструмент, який використовується урядовими інституціями для
того, щоб донести до громадськості поточний стан забруднення повітря.
Основними напрямами зменшення надходження забруднюючих речовин в
атмосферне повітря є, насамперед, виконання природоохоронних заходів та
впровадження сучасних технологій очищення промислових викидів.
Підприємства, установи, організації, діяльність яких пов’язана з негативним
шкідливим впливом на атмосферне повітря, повинні вживати заходів щодо
зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зниження шкідливого
впливу фізичних і біологічних факторів, здійснювати контроль за обсягом та
складом забруднюючих речовин, забезпечувати безперебійну та ефективну
роботу очисного обладнання. Одним із головних напрямків природоохоронних
технологій, спрямованих на захист атмосфери, є очистка газоподібних відходів
перед їх викидом в атмосферу. Також, переведення транспортних засобів на
безпечніші види палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива на
нафтопереробних підприємствах та автозаправних станціях, а також ефективне
впровадження роботи контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та
комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки транспортних
засобів призведе до мінімізації забруднення атмосферного повітря викидами від
пересувних джерел забруднення. Згідно з наказом Державної статистичної
служби України від 06.07.2018 № 124 статистичною формою 2-ТП (повітря) за
2018 рік не передбачено звітність про заходи щодо скорочення обсягів викидів в
атмосферу, тому інформація про наявність та виконання заходів щодо
скорочення обсягів викидів підприємствами області відсутня.
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Стан водних ресурсів
Вода питна
Забезпечення населення питною водою здійснюється за рахунок
централізованого водопостачання 15 % в м. Баранівка, смт Першотравенськ –
43% та с. Зеремля та 45 % за рахунок особистих та громадських колодязів та
єдиного бювету «Джерельце», що розташований у м. Баранівка.
Відповідно до Переліку дозволів на спеціальне водокористування Порталу
електронних послуг дозволи на спецкористування на території громади мають
підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БАРАНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (Питні і санітарно-гігієнічні потреби,
виробничі потреби), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРАНІВКА
МІСЬКВОДОКАНАЛ" (Питні і санітарно-гігієнічні потреби, виробничі потреби,
передача води населенню, передача води вторинним водокористувачам),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТТ АГРО"
(Виробничі потреби), ВІДДІЛ ОСВІТИ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Питні
і санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі потреби), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО
ФАРФОРУ" (Питні і санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі потреби),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНІК БЕРРІЗ"
(Питні і санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі потреби), ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСЕРВІС" (Питні і санітарно-гігієнічні потреби,
Виробничі потреби), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРАНІВСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" (Питні і санітарно-гігієнічні потреби,
Виробничі
потреби),
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРОСЛАВЕЛЬ-АГРО"( Питні і
санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі потреби), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
"ШПАТ" до 17 грудня 2021 рок (Питні і санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі
потреби, Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього
благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у
шахтах і кар'єрах), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОВЕСТ ГРУП" (Питні і санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі потреби),
Товариство з обмеженою відповідальністю "Органік Мілк" (Питні і санітарногігієнічні потреби, Виробничі потреби, Передача води вторинним
водокористувачам), Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙЕНС
ІННОВЕЙШН».
Водозабезпечення населення здійснюється з трьох артезіанських
свердловин, що знаходиться на балансі КП «Баранівка міскводоканал».
Відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною» питна вода повинна відповідати таким
гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному
відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий
хімічний склад.
З метою попередження негативного впливу неякісної питної води на
здоров`я населення області Державна установа "Житомирський обласний
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лабораторний центр МОЗ України" здійснює постійний моніторинг якості води.
В питній воді проводяться санітарно-хімічні дослідження, у тому числі на важкі
метали (цинк, свинець, мідь, марганець, кобальт, нікель, кадмій);
бактеріологічні, радіологічні та паразитологічні дослідження.
За 9-ть місяців 2019 року ДУ "Житомирський обласний лабораторний
центр МОЗ України" та його структурними підрозділами було досліджено 4637
проб води з джерел децентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними
показниками та 2970 проб за мікробіологічними показниками, з яких не
відповідали вимогам нормативної документації за санітарно-хімічними
показниками 1762 проби(38%) та 795 проб (26,8%) за мікробіологічними
показниками. Найбільше відхилень в пробах води від вимог ДСанПіН 2.2.4-17110 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за
санітарно-хімічним показникам зареєстровано в Народицькому (6 з 8),
Хорошівському (22 з 92), Любарському (33 з 179) районах. Без відхилень вода у
Коростишівському районі. Найчастіше виявлялися відхилення по кольоровості,
каламутності, вмісту заліза та нітратів, загальній жорсткості. За
мікробіологічними
показниками
найбільше
відхилень
виявлено
в
Хорошівському (22 з 36), Любарському (22 з 55), Бердичівському (100 з 265),
Чуднівському (9 з 26) районах.
За радіологічними показниками проведено 639 досліджень води на вміст Сs137 (перевищень вмісту цього радіактивного елементу не виявлено); 8
досліджень на Sr-90 (перевищень не виявлено) та 140 досліджень на сумарну α, β
активність (73 відхилення).
Під час проведення досліджень води за паразитологічними показниками
відхилень не виявлено (361 дослідження).
Звертаємо увагу на неприпустимість вживання такої води для питних
потреб вагітних жінок, дітей до 3 років, а особливо для дітей, які перебувають на
штучному вигодовуванні.
Необхідно здійснювати моніторинг якості питної води не тільки в
розподільчій мережі, але і в громадських колодязях всіх населених пунктів, які
входять до громади.
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Рис.3.1. Кратність і відповідність нормативам зразка проби води з
громадського колодязя
Водовідведення найбільшого споживача води на території громади
здійснюється на очисні споруди природної біологічної очистки стічних вод наземні поля фільтрації КП «Баранівка міскводоканал», які є на балансі
підприємства та знаходяться на відстані 2 км від м. Баранівка. На очисних
спорудах проходить білогічна очистка стоків, потужність - 112,5 м3/год.
У 2019 році КП «Баранівка міськводоканал» - відведено в р. Случ 23,6
тис.м3 недостатньо-очищених звортних вод.
Водовідведення від житлового сектору здійснюється частково у центральну
мережу та у септики.
Вода поверхнева
На території громади протікає річка Случ, її притоки річка Хомора, річка
Душнівка, Гнилушка, річка Смолка.
Ширина прибережної захисної смуги (ПЗС) річки Случ – 50 м, річок
Хомора, Смолка – 25 м, ставків, які знаходяться в межах ПЗС річок – 50 та 25 м
залежно від площі ставка (понад 3 га – 50 м).
Відповідно до статті 89 Водного Кодексу України прибережно захисні
смуги водойм є природоохоронною територією з режимом обмеженої
господарської діяльності і на них забороняється:
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1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а
також садівництво та городництво;
2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
3) влаштування літніх таборів для худоби;
4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного
призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і
фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік,
комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих
відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть
експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
Проєкти землеустрою прибережно захисних смуг для водних об'єктів на
території громади не розроблялися, відповідно вони не винесені в натуру.
Інформація про порушення їх використання відсутня, хоч історично склалося,
що на берегах водойм, в умовній прибережно захисній смузі, розміщено будівлі
та житлові будинки.
За даними публічної кадастрової карти України в умовній прибережно
захисній смузі водойм знаходиться земельні ділянки приватної власності для
товарного сільськогосподарського виробництва.
Наразі Баранівській міській раді необхідно розробити проєкти землеустрою
із визначенням пляжної зони для водойм на території населених пунктів
громади.
Річка Случ– права притока Горині (басейн Прип'яті). Протікає в межах
Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей.
Довжина 451 км, з них 181 км вона несе свої води Житомирщиною, площа
басейну 13 900 км². Похил річки 0,4 м/км. Ширина долини до 0,8 км (у верхів'ї)
до 5 км (у нижній течії). Ширина річища — до 50 м, найбільша — 110 м.
Живлення переважно снігове і дощове. Замерзає в грудні, скресає в березні.
Мінералізація води р. Случ в середньому становить: весняна повінь — 313
мг/дм³; літньо-осіння межень — 321 мг/дм³; зимова межень — 349 мг/дм³.
Судноплавна протягом 290 км. Частково використовується для водопостачання,
у верхів'ї — невеликі ГЕС (смт Першотравенськ, м. Баранівка). Переважні
глибини на плесах 1-4 м, на перека-тах 0,2-1 м. Близько 18% площі басейну
Случі вкрито лісом, 6 % — заболочено.
Починається на Подільській височині; витікає з невеликого озера поблизу
села Червоний Случ Теофіпольської громади Хмельницької області. У пониззі
протікає по Поліській низовині. Спочатку тече на схід, далі поступово повертає
на північ, згодом на північний захід, а від міста Сарни — знову на північ. Впадає
до Горині на південь від села Велюнь.
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Основні притоки: Ікопоть, Осира, Хомора, Смілка, Церем, Корчик, Стави,
Серегівка, Язвинка, Михайлівка (ліві);Рудня (Луб'янка), Тня, Тюкелівка,
Попівка, Бобер, Полична, Тусталь (праві).
Великі населені пункти на Случі: Красилів, Старокостянтинів, Любар,
Миропіль, Першотравенськ, Баранівка, Рогачів, Новоград-Волинський, Березне,
Сарни.
Річка Случ має значне антропогенне навантаження. Вище за течією до річки
впадає її притока річка Хомора до якої здійснюють скиди неочищених стічних
вод з Понінківської картоннопарерової фабрики Хмельницької області. На
протязі багатьох років це спричиняло екологічну катастрофу.
У 2016 році аналізи проводив Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В.
Думанського Національної Академії наук України. Дослідження проводилися за
хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками. За
результатами біотестування вода з річки Хомора відноситься за класифікацією
рівня токсичності (I-IV клас) до IV класу – дуже небезпечна вода, викликає
загибель тест-організмів: на рівні організму – риби (100%), ембріони риб (100%)
та церіодафнія (100%).
Зразок води з річки Случ відноситься за класифікацією рівня токсичності (IIV клас) теж до IV класу – дуже небезпечна вода, викликає загибель тесторганізмів та генотоксичний ефект: на рівні організму – риби (60%), ембріони
риб (80%) та церіодафнія (50%). У зв’язку з цим в області було оголошено
надзвичайну ситуацію природного характеру об’єктового рівня.
У 2019 році було повторно проведено аналіз води цих річок. Цього разу
аналіз проводив Інститут гідробіології НАН України, за результатами аналізу
води ситуація значно покращилася. Результати можна переглянути на рис. 3.2. і
рис. 3.3.
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Рис. 3.2. Гідрохімічні показники проб води поверхневого шару р. Случ, 08.05.2019 року
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Рис. 3.3. Результати аналізів проб води та донних відкладів р. Случ за результатами
біотестування на гідробіонтах різних трофічних рівнів (травень 2019 р.)
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Станом на сьогодні це найбільший забрудник річок Хомора та Случ, але у
вересні 2021 року керівництво фабрики здійснило пуск технічно переоснащених
очисних споруд, через які проходитимуть стоки з фабрики та селища Понінка.
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Річка Смолка – Ліва притока Случі (басейн Прип`яті). Протікає у межах
Шепетівського району Хмельницької області та Новоград-Волинського району
Житомирської області. Довжина Смолки 71 км, площа басейну 646 км². Долина
терасована, завширшки до 2—3 км. Заплава на окремих ділянках заболочена.
Річище звивисте, пересічна ширина його у нижній течії 20—25 м, глибина до
1,5—1,7 м. Похил річки 0,82 м/км. На річці є чимало ставків. Бере початок із
заболоченої балки на захід від села Буртина. Тече спочатку на північ, потім на
північний схід, далі круто повертає на північний захід. На південній околиці
міста Новограда-Волинського знову круто повертає на схід і впадає до Случі на
півночі мікрорайону Смолки, що в Новограді-Волинському.
Найбільші притоки: Лизнівка (ліва); Хмелівка, Новачка, Свинобичка,
Середня, Зеремлянка (праві).
На річці Смолка розташований Смолдирівський старостат Баранівської
міської ТГ . В с. Іванівка на річці розташована гідротехнічна споруда (русловий
шлюз В8*3*2), перед дамбою наявне водне плесо площею 54,6 га. За кошти
місцевого бюджету Баранівської міської ради та членів сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу «Смолка 2017» даний водний об`єкт зариблювався
на протязі трьох років – 2017-2019. До річки Смолка було запущено орієнтовно
3т риби (короп, білий амур, карась, товстолоб).
Дослідження річки Смолка не здійснювалися, дані відсутні.
Екологічний стан поверхневих вод Житомирської області за її станом,
згідно значення інтегрального показника, відноситься до ІІ класу –
«добрий», який свідчить, що поверхневі водні об'єкти зазнають впливу
людської діяльності, проте мають багату, збалансовану, благополучну
екосистему і воду задовільної споживчої цінності.
Стан земельних ресурсів
Ґрунтовий покрив в Житомирській області просторово дуже складний і
відзначається високим ступенем диференціації величин ґрунтових контурів і
великою контрастністю як в генетичному, так і в агровиробничому відношенні.
В умовах перехідної та особливо Поліської зони області одні грунти, не
займаючи великої площі, часто включаються в інші з протилежними фізикохімічними властивостями, що значною мірою ускладнює застосування
однакових агротехнічних прийомів в одному масиві. Усього в області виділено
50 генетичних груп грунтів та 294 їх ґрунтових видів.Така різноманітність
поширених на території області ґрунтових видів зумовлена неоднорідністю
геологічної будови, клімату, рельєфу і пов’язаних з ними умов зволоження та
інших факторів, під впливом яких формувалися грунти.
Баранівська міська ТГ розміщена в аґро-кліматичній зоні Полісся на межі
Лісостепу. Серед зональних типів ґрунтів за площею поширення переважають
дерново-підзолисті ґрунти піщаного, глинисто-піщаного і супіщаного
механічного складу, оглеєні (52,4% площі області). В балках, долинах річок
переважають дернові ґрунти, в заплавах і зниженнях рельєфу сформувалися
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болотні і торфово-болотні ґрунти. В лісостеповій частині області - сірі лісові,
темно-сірі опідзолені ґрунти, а також чорноземи опідзолені, на лесових
"островах" формуються ясно-сірі лісові ґрунти. Є невеликі масиви чорноземів
малогумусних глибоких і неглибоких, вилугуваних (35% площі області).
У загальній структурі сільськогосподарських угідь області 43,2% припадає
на дерново-підзолисті грунти, 15,7% - на сірі та чорноземи опідзолені, 15,6% чорноземи типові, 15% - дернові глейові, 6,5% - болотні, 4% - лучні та
чорноземно – лучні. На відносно заниженій, рівнинній території поліської та
перехідної зон в умовах достатнього зволоження на легких за механічним
складом і бідних основами воднольодовикових відкладах утворились дерново –
підзолисті грунти піщаного, глинисто - піщаного та супіщаного механічного
складу, а також дерново - підзолисті оглеєні грунти. У структурі
сільськогосподарських угідь зони Полісся дерново-підзолисті грунти займають
68,8%, перехідної - 38,3%, Лісостепової зони - 4,7%. Усі дерново-підзолисті
грунти характеризуються рядом негативних властивостей: кислою реакцією
ґрунтового розчину, бідністю на гумус та валові і легкорозчинні форми
поживних речовин, несприятливим водноповітряним режимом. Природна
родючість цих грунтів низька, особливо піщаних та глинисто - піщаних відмін.
Щільний маловодопроникний глейовий горизонт дерново-підзолистих
глейових і сильно глейових супіщаних грунтів перешкоджає швидкому
проникненню талих весняних та літніх дощових вод у глибші горизонти. Вони
довгий час застоюються близько від поверхні, спричиняючи вимокання озимих
культур. Ці грунти повільно прогріваються і пізніше досягають фізичної
спілості, що затримує початок проведення польових робіт та скорочує період
вегетації рослин. Сезонне перезволоження робить їх обмежено придатними для
використання під озимину, коренеплоди, бульбоплоди та непридатними для
багаторічних насаджень. У Лісостеповій зоні області на багатих кальцієм лесах
і лесовидних породах сформувалися набагато родючіші, ніж у зоні Полісся,
грунти. У північній частині Лісостепової зони (по лінії Любар-Іванопіль,
Бердичів-Попільня), південній частині перехідної зони (в основному
Житомирський та Новоград – Волинський райони), а також на окремих
масивах Поліської зони (Овруцький, Черняхівський, Радомишльський та
Баранівський райони) поширені опідзолені грунти: сірі, темно - сірі, чорноземи
опідзолені.
Питома
вага
цих
грунтів
у
загальній
структурі
сільськогосподарських угідь Лісостепової зони складає 26,7%, перехідної –
23%, Поліської зони –лише 5,7%.
За хімічними властивостями сірі опідзолені грунти кращі від дерново підзолистих – вміст гумусу тут дещо вищий, реакція ґрунтового розчину слабо
кисла, грунти насичені основами. Забезпеченість азотом низька, фосфором і
калієм помірна.
Окремими великими масивами (західніше міст Чуднів та Андрушівка)
залягають чорноземи малогумусні глибокі та неглибокі. Основу ґрунтового
покриву крайньої південної Лісостепової зони області становлять чорноземи
малогумусні глибокі і неглибокі піщано-середньосуглинкові. У структурі
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сільгоспугідь зони Лісостепу вони складають майже 46%, перехідної – 9%,
зони Полісся – 0,2%. Фізичні властивості чорноземів неглибоких сприятливі
для вирощування районованих сільськогосподарських культур. Цим грунтам
властиві добра аерація та водопроникність при достатній водоутримуючій
здатності. Значна ємність вбирання та буферність створюють сприятливі умови
для нагромадження і закріплення в грунті органічних і мінеральних поживних
речовин. За природною родючістю чорноземи неглибокі одні з найкращих
серед грунтів області. Чорноземи глибокі відрізняються від чорноземів
неглибоких товщиною гумусового горизонту, який досягає 90 см, а в окремих
випадках – 110-130 см. Фізичні і хімічні їх властивості практично однакові з
властивостями чорноземів неглибоких, а тому заходи щодо їх використання
однакові. На території Ружинського, зрідка Чуднівського районів розвинулися
реградовані грунти – частіше чорноземи, рідко темно - сірі і сірі. Проте
суцільні масиви вони утворюють дуже рідко, а в більшості випадків залягають
у комплексі з грунтами, з яких утворилися. Родючість реградованих грунтів
дещо вища ніж їх опідзолених видів. Вони не потребують вапнування. Лучні та
чорноземно - лучні грунти у загальній структурі сільгоспугідь області
займають 4%, у тому числі у зоні Лісостепу – 8%, перехідній зоні – 4,4% і зоні
Полісся – 1,3%. Чорноземно - лучні грунти поширені в основному в
Лісостеповій та перехідній зонах області, лучні опідзолені – в Поліській. За
механічним складом серед чорноземно - лучних грунтів переважають
середньосуглинкові та легкосуглинкові. Грунти даної генетичної групи
характеризуються несприятливими водно - повітряним режимом, особливо на
весні та восени. Органічні речовини розкладаються поволі. Грунти
прогріваються пізно, що сильно скорочує вегетативний період. Особливості
зволоження позначилися на хімічних властивостях цих грунтів. При значному
багатстві верхніх шарів на гумус та валові форми поживних речовин вони
містять мало рухомих форм елементів живлення. Забезпеченість засвоюваними
формами азоту і фосфору низька, калію помірна. Чорноземно - лучні грунти
придатні для вирощування усіх сільськогосподарських культур, проте не
придатні для багаторічних насаджень. Болотні, торфоболотні та лучно-болотні
грунти у загальній структурі сільгоспугідь області складають 6,5%, у тому
числі у зоні Лісостепу – 7%, Полісся – 6,6%, перехідній зоні 5,7%. Болотні,
торфоболотні грунти поширені в основному в Поліській частині області та
постійно перебувають у перезволоженому стані. Аерація практично відсутня.
Тому, незважаючи на великі валові запаси поживних речовин, вміст рухомих їх
форм дуже низький. Природна родючість їх незначна. Лучно - болотні грунти
зосереджені в основному у Лісостеповій зоні і за морфологічною будовою
подібні до лучних грунтів. Відрізняються оглеєністю всього ґрунтового
профілю. Реакція ґрунтового розчину тут нейтральна, вміст гумусу високий.
Через дуже поганий водно - повітряний режим ці грунти часто знаходяться під
впливом поверхневого перезволоження. В Лісостеповій зоні області
зосереджена основна площа особливо цінних земель, або майже 81% від
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загальної їх кількості. В перехідній зоні таких грунтів нараховується 17%, а в
зоні Полісся лише – 2%.
У Баранівській міській ТГ загальна площа земель складає 60200,18 га
Рис. 3.4. Структура земельного фонду Баранівської міської ТГ

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси
Лісостепового регіону є сільське господарство, промисловість та транспорт.
Найбільшу загрозу для фізичної структури ґрунтів і земель, представляють
ерозійні
явища.
В
результаті
інтенсивного
землеробства,
сільськогосподарське освоєння території області становить 50,6%, а
розораність сільськогосподарських
угідь
–
64,33%.
Підвищення
сільськогосподарського освоєння й розораності земельних угідь, істотно
знижує екологічну стійкість ландшафтів і є фактором ризику для розвитку
процесів деградації земель та несприятливих кліматичних змін.За екологоагрохімічним станом ґрунтового покриву сільськогосподарські угіддя області
оцінені у 37 балів, а орні землі – у 39 балів. В середньому по Україні оцінка
таких земель становить 55 балів, що в 1,3 раза більше, ніж по області. Орні
землі в Лісостеповій зоні області мають середню оцінку 51 бал, Поліській –
32 бали. Найбільша бальна оцінка ріллі у Ружинському районі – 58 балів,
найменша в Олевському – 22 бали.
Сучасні земельні відносини та приватне землекористування, сформовані в ході
земельної реформи, зумовлюють необхідність розробки науково-обґрунтованих
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управлінських рішень щодо раціональної та екологобезпечної організації території
землеволодінь і землекористувань, удосконалення їх упорядкування та посилення
охорони земельних ресурсів, зокрема, ґрунтового покриву.
Зокрема, формування потужних аграрних підприємств у сільському господарстві,
які орендують масиви орних земель, що налічують десятки тисяч гектарів, веде до
максимального спрощення агроландшафтів. Окремі поля, зайняті зерновими
культурами, досягають площі багатьох сотень гектарів, на яких відсутнє належне
невиснажливе чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах.
На території громади обробіток ґрунту здійснюють землекористувачі: ТОВ «БТТ
– АГРО», ПП «Галекс Агро», ТОВ «Альфабет Агро», ТОВ «Марківка Агро», ТОВ
«Мирославель-Агро», ТОВ «Баранівка Агро» та інші невеличкі фермерські
господарства. Позитивним моментом у Баранівській громаді є те, що велика кількість
оброблювальних земель є сертифіковані за системою «Органік Стандарт», це є
ключовим моментом для розвитку органічного землеробства в громаді.
Також у Баранівській громаді мінімізовано проблеми поводження з
твердими побутовими відходами. В громаді розроблена ефективна система
поводження з побутовими відходами (наявність розвинутої мережі збору та
вивезення ТПВ на єдиний полігон) створюють передумови для ліквідації
стихійних звалищ, що суттєво покращує санітарно-гігієнічні умови середовища.
Стан біорізноманіття
Особливості рослинного покриву
Геоботанічні особливості території
Згідно з геоботанічним районуванням України, досліджувана територія
Баранівської міської ТГ входить до складу геоботанічного району
Центральнополіський округ грабово-дубових, дубових, дубово-соснових лісів,
заплавних луків та евтрофних боліт, Східноєвропейська (сарматська) провінція
хвойно-широколистяних та широколистяних лісів, Поліська підпровінція
хвойно-широколистяних лісів, Європейська широколистянолісова область
(зона).
Природно-заповідний фонд місцевого значення, заказник Баранівський
створений у 1997 році на площі 550 га. Ботанічна пам`ятка природи «Окремі
дерева липи дрібнолистої» створена у 1964 році. Ботанічний заказник місцевого
значення «Підсніжник» створено у 2009 році на площі 287 га., Сестро́биль —
загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у
межах Баранівського району Житомирської області, на північний захід від села
Явне. Площа 832 га., створений у 2009 році. Вольєр з вирощування плямистих
оленів, розташований по близу села Явне, знаходиться на утриманні ДП
«Баранівське ЛМГ».
Особливістю даної території є великі площі збережених природних
екосистем. Ліси становлять 36% від загальної площі громади. Переважно вони
хвойні, але є частка мішаних, листових.
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Лісовідновленням в громаді займається ДП «Баранівське лісомисливське
господарство». У 2020 році проведено значні об’єми робіт із лісокультурного
виробництва. Проведено відтворення лісів на площі 237 га. Протягом весняного
періоду створено лісових культур на площі 230 га та 15 га восени, на 32 га
відбулося природне відновлення лісу. Цього року підприємство створило
мішані лісові культури із головними породами: сосна звичайна — 284 га, дуб
звичайний — 31 га, вільха чорна — 9 га, береза повисла — 53 га, модрина
європейська — 2 га.
У лісах області склалася тривожна ситуація з всихання хвойних
насаджень. Площі всихаючих соснових і ялинових насаджень щороку
зростають і цей процес має загрозливий характер. Якщо раніше всихали
пристигаючі та стиглі насадження, то зараз гинуть молодняки. Лісопатологічні
процеси та пов’язане з ним всихання відбувається у всіх лісах, у тому числі на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду та генетичних резерватах.
Першопричиною всихань є суттєве зниження рівня ґрунтових вод,
ослаблення насаджень, що призводить до масового розмноження грибкових
захворювань, різних бактерій та вторинних шкідників. Єдиним дієвим заходом
боротьби
з
верхівковим
короїдом, який визначається науковцями та
лісівниками, є прибирання ушкодженого дерева з лісу при його початковому
заселені шкідником.
За рекомендаціями науковців при складанні проектів лісових культур
створюються мішані насадження сосни звичайної, оскільки такі насадження є
більш стійкими до хвороб та шкідників лісу. Основною схемою змішування
порід у лісівників ДП «Баранівське ЛМГ» є посадка рядами сосни звичайної із
домішкою ряду берези повислої, дуба звичайного, проведено доповнення
лісових культур на площі — 224 га.
Для створення і доповнення лісових культур використали близько 2000
тис.шт. сіянців та саджанців основних лісоутворюючих порід вирощених в
теплицях і розсадниках лісництв. Крім традиційних для території підприємства
лісокультурних видів (сосна звичайна, ялина європейська, дуб звичайний, вільха
чорна, береза повисла) здійснено введення до початкового складу лісових
культур модрини європейської.
Флористичні особливості території досліджень
Згідно флористичного районування України, територія Баранівської
міської ТГ входить до складу Циркумбуральної області Кореального підцарства
Голарктичного флористичного царства.
Рослинний світ Житомирщини характеризується великою різноманітністю
флористичних комплексів і має велике народногосподарське значення. Усього
він налічує близько 1600 видів, із яких підлягають особливій охороні за
Бернською конвенцією (1979 р.) 13 видів; занесені до Європейського червоного
списку рідкісних видів, які зникають у Всесвітньому масштабі (1991 р.), - 4 види;
занесені до Червоної книги України (2009 р.) 99 видів; регіонально рідкісні види
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судинних рослин, які потребують охорони у Житомирській області, - 154 види
тощо.
Серед охороняємих рослин на теоиторії громади проростають: Підсніжник
звичайний (Galanthus nivalis L.), коручка темно-червона (Epipactis atrorubens
(Hoffm.ex Bernh.) Besser), лілія лісова (Lilium martagon L.), ситняг
карніолійський (Eleocharis carniolica W.D.J.Koch), росичка середня (Drosera
intermedia Hayne), Верба Старке (Salix starkeana Willd), Горицвіт весняний
(Adonis vernalis L.), Зозулинець обпалений (Orchis ustulata L.), Ковила волосиста
(Stipa capillata L.), Билинець комарниковий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.),
Відкасник осотовидний (Carlina cirsioides Klok), Вудія ельбська (Woodsia ilvensis
(L.) R. Br.), Еритроній собачий зуб (Erythronium dens-canis L.), Пальчатокорінник
Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó), Скополія
карніолійська (Scopolia carniolica Jacq), Баранець звичайний (Huperzia selago L.),
Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.), Цибуля ведмежа (Allium ursinum
L.) та інші.
Інвазійні (чужорідні) види рослин на території громади представлені такими
рослинами: Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), Борщівник
Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.).
Вплив на природні осередки флористичного різноманіття мають процеси
господарської діяльності (агровиробництво, виробнича діяльність, урбаністичні
впливи, наявність шляхів сполучення), які сприяють формуванню порушених
біотопів, на яких зростають рудеральні види, на фрагментованих територіях
вони утворюють угруповання з домінуючими видами або сприяють
трансформації природних ценозів.
На виробничих територіях (підприємства різної сфери) зростають типові
види урбанофлори, види які є антропотолерантними до умов, які склалися на
території підприємства. Значна кількість видів трав’яних рослин є
широкоареальними видами бур’янової групи, а деякі ще й мають і карантинний
статус зокрема амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia).
При подальших, більш детальних дослідженнях фіторізномаіття території
Баранівської громади, слід звернути увагу на вивчення поширення рідкісних
видів флори (Червона книга України, регіональний рівень охорони) та створити
карти поширення адвентивних видів (амброзія полинолиста, борщівника
Сосновського) в межах їх локальних ареалів, з метою контролю і недопущення
розповсюдження в природні системи.
Фауністичні особливості
У системі зоогеографічного районування територія Баранівської міської
громади знаходиться в межах підділянки Центрального (Житомирського та
Київського) Полісся, ділянки Східноєвропейського мішаного лісу, району
Мішаного, листяного лісу та лісостепу, Східноєвропейського округу,
Європейсько-Західносибірської лісової провінції, Бореальної ЄвропейськоСибірської підобласті, Палеарктичної області.
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Дана територія відзначається багатством й різноманітністю в тваринному
світі як представників фауни лісу, так і лісостепу. Тут налічується майже 60
видів ссавців, близько 220 видів птахів, 11 видів земноводних, 8 видів плазунів.
Головне ж багатство, красу й гордість поліських лісів становлять копитні ссавці
– лось, благородний олень, козуля, дикий кабан.
На її території Житомирської області водиться близько трьох тисяч видів
тварин, із них 131 занесений до Червоної книги України. На території області
рослинний і тваринний світ представлений понад 4,300 тис видів, в тому числі
1550 видів рослинного світу (36% від загальної кількості видів). Біорізноманіття
тваринного та рослинного світу складає основу природних ресурсів, які
забезпечують людство продуктами харчування, сировиною, медичними
препаратами тощо. На території області нараховується понад 2,7 тис.видів
тварин, із них 96 видів занесені до Червоної книги України, 14 видів
охороняються Бернською конвенцією, 6 видів конвенцією СІТЕS та 4 види
входять до Європейського червоного списку.
У процесі дослідження на території населених пунктів Баранівської
міської громади нами були помічені представники фауни такі як: Видра річкова
(Lutra lutra), Мишівка лісова (Sicista betulina), Тхір лісовий (Mustela putorius),
Голуб-синяк (Columba oenas), Змієїд (Circaetus gallicus), Лелека чорний (Ciconia
nigra), Підорлик малий (Aquila pomarina), Пугач (Bubo bubo), Тетерук (Lyrurus
tetrix), Шуліка чорний (Milvus migrans), Мідянка звичайна (Coronella austriaca),
Ропуха очеретяна (Bufo calamita), Лось, Олень благородний, Олень плямистий,
Кабан, Козуля, Заєць Сірий (Lepus europaeus Pall), Лисиця Звичайна (Vulpes
vulpes) та багото інших.
Голуб сизий (Columba livia), ворона сіра (Corvus cornix), грак (Corvus
frugilegus), галка (Corvus monedula), горобець хатній (Passer domesticus) та
горобець польовий (Passer montanus). Ці види є типовими представниками
урбанізованих фауністичних комплексів та міського середовища, які
пристосовані до даних умов життя.
Основні групи копитних ссавців, які зустрічаються на території
Баранівської громади: лось європейський, козуля європейська, олень
благородний та кабан дикий. Характерною особливістю фауни є стабільна
кількість копитних, особливо кабана (Sus scrofa), чисельність якого може
коливатися від сезону і умов життя.
Основні групи хутрових ссавців, які зустрічаються на території
Баранівської громади: вовк, лисиця звичайна, заєць русак, бобер.
У водоймах Баранівської громади, за результатами обговорення з
місцевими рибалками та краєзнавцями, та прилеглих водотоках відмічається
понад 20 видів риб, які відносяться до родин: Коропові, Головешкові, Сомові,
Щукові, Окуневі, Миневі, В’юнові, серед них домінуючою родиною за кількістю
представників виступають Коропові.
Об'єкти природно-заповідного фонду та їх сучасний стан
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На території Баранівської громади, об'єкти природно-заповідного статусу
області відсутні. Природно-заповідний фонд місцевого значення, заказник
«Баранівський» створений у 1997 році на площі 550 га. Ботанічна пам`ятка
природи «Окремі дерева липи дрібнолистої» створена у 1964 році. Ботанічний
заказник місцевого значення «Підсніжник» створено у 2009 році на площі 287
га., загальнозоологічний заказник місцевого значення «Сестробиль» створений у
2009 році на площі 832 га.
1. Бара́нівський зака́зник — лісовий заказник місцевого значення в
Україні. Об'єкт розташований на території Баранівської міської ТГ
Житомирської області, на південний схід від міста Баранівка. Площа 550
га. Статус отриманий 1997 року. Перебуває у віданні ДП «Баранівське
ЛМГ».
Заказник являє собою малопорушений людиною комплекс пристигаючих та
стиглих соснових лісів, зростаючих на слаборозчленованому плакорі. Бореальні
рослинні угруповання заказника є типовими для Українського Полісся, хоча й
зростають на його крайньому півдні. Тут спостерігається південна межа
розповсюдження таких суто бореальних видів, як чорниця, брусниця, верес.
Деякі дільниці лісового масиву мають статус генетичного резервату сосни
звичайної, де охороняються плюсові дерева цієї породи. Деревостан сосни
різновічний, від 30 до 110 років, в деяких кварталах навіть до 140 років,
трапляються поодинокі екземпляри дуба черешчатого віком 100-150 років. У
лісовому масиві мешкають козулі та дикі кабани. Видовий склад птахів є
типовим для регіону, переважають дрізд, зяблик, лісовий жайворонок, вівчарик.
З денних хижаків відмічені яструб-перепелятник, коршак чорний та канюк
звичайний.
2. «Підсні́жник» — ботанічний заказник місцевого значення в Україні.
Об'єкт природно-заповідного фонду Житомирської області.
Розташований на території Баранівської міської ТГ Житомирської області, на
південь від села Берестівка. Площа 287 га. Перебуває у відання ДП «Баранівське
ЛМГ». Статус надано для збереження частини лісового масиву з вільховодубовими насадженнями. Зростають види, занесені до Червоної книги України, а
саме: підсніжник білосніжний, гніздівка звичайна, любка зеленоквіткова,
коручка морозникоподібна.
3. Сестро́биль — загальнозоологічний заказник місцевого значення в
Україні. Розташований у межах Баранівського району Житомирської
області, на північний захід від села Явне. Площа 832 га. Статус надано
згідно з рішенням 21 сесії Житомирської облради від 13.11.2009 року, №
949. Перебуває у віданні ДП «Баранівське ЛМГ».
Створений з метою охорони частини лісового масиву з дубовими
насадженнями і крушиново-трясучко-осоковими ценозами, занесеними до
Зеленої книги України. На території заказника також є заболочені ділянки та
озеро Сестробель. Через територію заказника тече річка Сестробіль, права
притока Случі.
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Загрози біорізноманіттю регіону досліджень
Дослідження території громади та осередків природних екосистем в
околицям м. Баранівка, дозволяє констатувати основні процеси трансформації і
змін біологічного різноманіття, які полягають в наступному: у збідненні
флористичного складу, спрощенні ярусної будови, формування більш
одноманітних, екологічно нестійких ценозів природної групи, «вторгнень»
адвентивних видів (клен ясенелистий, амброзія полинолиста, борщовик
Сосновського) в природні лісові і гідрофільні системи, вплив шкідників
короїдних груп на хвойні насадження, вирощування монокультур в
агроекосистемах (кукурудза, соняшник, соя, ріпак) та використання засобів
захисту рослин (пестицидів), що значно зменшує видову різноманітність.
Загальні закономірності антропогенних впливів на «острівні» природна
ценокомплекси в межах території громади полягають у зменшенні площ боліт та
луків, викликаних кліматичними процесами та подальшим використанням
земель; трансформації рослинного покриву трав'яних ценозів, збільшення площ
похідних ценозів.
Виходячі з проведених досліджень, спілкування з місцевими жителями та
систематизації бібліографічних матеріалів про територію досліджень, нами
виділяються в цілому такі загрози біорізноманіттю території Баранівської
громади на сучасному етапі: пряма і непряма господарська діяльність людини,
кліматичні зміни та зміни водних режимів, загальні зміни параметрів
середовища,
сільськогопосподарські
монокультури
та
виснажливе
лісогосподарювання.
Природних копалин загальнонаціонального значення на території громади
немає. Однак є місцеві поклади будівельних матеріалів (граніти, каоліни, глини,
пісок, лімоніти) та поклади торфу.
Стан поводження з відходами
Серед найгостріших екологічних проблем, актуальних на території
громади, – проблема поводження з відходами.
Існуюча тенденція щодо загальних обсягів утворених відходів більш
ймовірно не матиме різких коливань найближчим часом, але в довготривалій
перспективі матиме поступове зростання, тому впровадження ефективної
системи поводження з відходами є вкрай необхідним. Накопичення обсягів
відходів в навколишньому середовищі без належного їх утримання у місцях
видалення відходів, відсутність дієвої системи вилучення вторинних ресурсів та
сучасного підприємства з переробки ТПВ, утворення стихійних звалищ створює
ризики негативного впливу на здоров'я населення. Розвиток системи поводження
з відходами є одним із пріоритетних завдань органів в сфері охорони
навколишнього природного середовища. Впровадження Стратегії забезпечить
досягнення екологічних стандартів в сфері поводження з відходами на місцевому
рівні.
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У випадку відмови від прийняття Стратегії розвитку Баранівської міської
ТГ на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку
Баранівської міської ТГ на 2021-2023 роки поступальний рух у напрямку сталого
розвитку та підвищення рівня екологічної безпеки навколишнього природного
середовища, умов життєдіяльності та здоров’я населення буде припинено.
Зменшення уваги до природоохоронних територій та об’єктів призведе до їх
занедбання та руйнування, зменшиться біорізноманіття флори та фауни, а також
скорочення асиміляційної спроможністі біоценозів.
Незапровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з
подальшим їх сортуванням на пластик та полієтилен та його переробка призведе
до їх неконтрольованого накопичення та, як наслідок, зростання забруднення
всіх компонентів навколишнього природного середовища, погіршення умов
життєдіяльності та стану здоров’я населення та до утворення несанкціонованих
сміттєзвалищ.
Непроведення реновації та створення зелених зон, відмова від поліпшення
санітарного та екологічного стану водних об'єктів не сприятиме адаптації
населення до змін клімату.
Окрім того, якщо Стратегія не буде впроваджена, а основні цілі щодо
покращення якості дорожнього покриття та дорожньої інфраструктури доріг
місцевого та регіонального значення, не будуть реалізовані, негативний вплив
транспорту на атмосферне повітря і здоров'я населення буде зростати та в
подальшому призведе до зниження рівня комфортності проживання.
4. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та
стану його здоров’я на територіях , які ймовірно зазнають впливу
Стратегія розвитку Баранівської міської ТГ на 2021-2027 роки та План
заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської ТГ на 2021-2023 роки
спрямовані на забезпечення комфортних і безпечних умов для життя населення
всієї громади, реалізація завдань має зменшити негативний вплив на довкілля і
здоров'я населення.
Впливи на довкілля та умови життєдіяльності населення можливо
очікувати при реалізації завдань, які будуть виконуватися із використанням
будівельної техніки. При цьому очікуються короткочасні незначні впливи на
стан атмосферного повітря, водні об’єкти, ґрунти, шумове навантаження. Це
завдання:
- будівництво Торгово-тренінгового центру органічного бізнесу (для
розміщення Агенції та її підрозділів, а також критого ринку для реалізації
органічної продукції)- завершальний етап;
- розвиток інфраструктури перебування туристів: приватні агросадиби
(міні-готелі), мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін.
- налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних автобусів, авто екстреної медичної допомоги та
громадського транспорту, а також сталих пішохідних маршрутів (кладки, містки
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тощо).
підготовка
Плану
забезпечення
якісного
водопостачання
домогосподарств усіх поселень, вкл. водовідведення, очистку криниць, русел
річок; його схвалення та реалізація.
- підготовка Плану управління поводження з твердими побутовими
відходами (сортування, переробка, вторинне використання, захоронення;
місцеве регулювання обсягів первинної і вторинної пластикової упаковки в
оптовій і роздрібній торгівлі; конкурси між домогосподарствами та поселеннями
на кращі практики поводження з ТПВ), його схвалення та реалізація.
- організація очистки водойм, русл річок, джерел води.
-забезпечення старшокласників (5-11 клас) якісними умовами для здобуття
освіти (комплектність класів) (ремонти, оснащення та ін.)
- підготовка Плану популяризації здорового способу життя та занять
спортом, національно-патріотичне виховання молоді; його схвалення і
впровадження.
Стан довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його здоров’я на
територіях, які ймовірно зазнають впливу в результаті реалізації цілей
документів державного планування, детально описані у розділі 2.
5. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення,
які стосуються Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної
громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки,
зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.
Основні екологічні проблеми, характеристики ризиків, територіальні
прив’язки та основні завдання, визначені Стратегією, щодо розв’язання даних
проблем наведено у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1.
Ключові потенційні екологічні проблеми і ризики та їхні зв'язки з
документом державного планування
Основні
проблеми

Забруднення
атмосферного
повітря

Характеристика
ризиків

Викиди
забруднюючих
речовин
стаціонарними та
пересувними
джерелами

Територіальна
прив’язка

Магістральні
вулиці; ділянки
виробничого
призначення

Завдання, визначені
Стратегією
налагодження якісних
шляхів сполучення,
передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних
автобусів, авто екстреної
медичної допомоги та
громадського транспорту, а
також сталих пішохідних
маршрутів (кладки, містки
тощо)
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Основні
проблеми

Характеристика
ризиків

Скид поверхневого
стоку, що формується
на території громади
без очистки та
недостатня якість
очищення стічних вод
на очисних спорудах

Територіальна
прив’язка

Завдання, визначені
Стратегією

Сельбищна
територія та
промисловокомунальні зони
громади, заплавні
території

підготовка Плану
забезпечення якісного
водопостачання
домогосподарств усіх
поселень, вкл.
водовідведення, очистку
криниць, русел річок; його
схвалення та реалізація;

акваторія річок
Случ, Хомора,
Гнилушка

Забруднення
водного басейну
(як поверхневих,
так і підземних
вод)
Відсутність винесених
в натуру меж
прибережних
захисних смуг водойм
та водотоків в межах
громади

Недосконала
система
поводження з
відходами

Відсутність
ефективної системи
поводження з
твердими побутовими
відходами, наявність
на території громади
полігону твердих
побутових відходів та
несанкціонованих
звалищ

Річки Случ,
Хомора, Смолка та
інші водойми
громади, а також їх
прибережні
території

Територія громади

організація очистки водойм,
русл річок, джерел води;
розвиток інфраструктури
перебування туристів:
приватні агросадиби (мініготелі), мисливські
будиночки, готель, кафе,
сувенірні крамнички та ін.;
підготовка схем туристичних
маршрутів для пішого та
велосипедного туризму з
локаціями традицій ремесл
деревообробної,
лозоплетіння (с. Ялишів) та
фарфорової майстерності, їх
маркування;
підготовка Плану управління
поводження з твердими
побутовими відходами
(сортування, переробка,
вторинне використання,
захоронення; місцеве
регулювання обсягів
первинної і вторинної
пластикової упаковки в
оптовій і роздрібній торгівлі;
конкурси між
домогосподарствами та
поселеннями на кращі
практики поводження з
ТПВ), його схвалення та
реалізація
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Основні
проблеми

Погіршення
здоров'я
населення

Погіршення
здоров'я
населення

Характеристика
ризиків

Територіальна
прив’язка

Території уздовж
Забруднення
магістральних
атмосферного повітря,
вулиць
переважно викидами загальноміського та
забруднюючих
районного
речовин від
значення,
автотранспорту та
території прилеглі
стаціонарних джерел
до виробничих
забруднення
територій

Відсутність повного
централізованого
водопостачання,
незадовільна якість
води у громадських
колодязях

Території, не
забезпечені
централізованими
мережами
водопостачання

Завдання, визначені
Стратегією
налагодження якісних
шляхів сполучення,
передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних
автобусів, авто екстреної
медичної допомоги та
громадського транспорту, а
також сталих пішохідних
маршрутів (кладки, містки
тощо);
оптимізація маршрутів
громадського транспорту для
потреб мешканців громади;
підготовка Плану
забезпечення якісного
водопостачання
домогосподарств усіх
поселень, вкл.
водовідведення, очистку
криниць, русел річок; його
схвалення та реалізація

Отже, серед найважливіших екологічних проблем Баранівської міської ТГ
можна виділити наступні:
Забруднення повітря відбувається за рахунок викидів від стаціонарних і
пересувних джерел. Забруднення повітря від стаціонарних джерел відбувається
переважно в межах санітарно-захисних зон промислових підприємств, а саме
ТОВ «ЕКО НОВА», ПП «Галекс Агро», ТОВ «Мирославель-Агро» та ін.
Забруднення від транспорту є найбільш критичним фактором впливу на
здоров'я населення оскільки вплив відбувається безпосередньо в зоні дихання
людини. Цей фактор має прояв переважно на магістральних вулицях та на
вулицях, що мають покриття низької якості.
Наступною екологічною проблемою громади, що потребує негайного
вирішення, є забруднення поверхневих вод, обумовлене скидом поверхневого
стоку, що формується на території громади з недостатньою якістю очищення
стічних вод на очисних спорудах ТОВ «Понінківської картонно-паперової
фабрики» Хмельницька обл.
Забруднення підземних водоносних горизонтів зумовлене багатьма
чинниками.
Комплекс каналізаційних очисних споруд у сучасному їх стані являє собою
потенційне джерело. Точками ризику можуть бути також покинуті та
незатампоновані свердловини та шахтні колодязі.
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Окрім того, з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення
і засмічення та збереження їх водності вздовж водойм та водотоків повинні бути
винесені в натуру межі прибережних захисних смуг водойм та водотоків .
Поверхневі шари ґрунтів легко забруднюються. Великі концентрації в
ґрунті різних хімічних сполук – токсикантів згубно впливають на
життєдіяльність ґрунтових організмів. При цьому втрачається здатність ґрунту
до самоочищення від хвороботворних та інших небажаних мікроорганізмів, що
здатні викликати важкі наслідки для людини, рослинного і тваринного світу.
Щорічно на де-які поля території громади вносять багато мінеральних
добрив та хімічних засобів боротьби зі шкідливими організмами. Циркуляція
токсичних речовин, що надходять із засобами хімізації у ґрунт, воду, атмосферу
згубно впливає на стан навколишнього середовища та здоров’я населення.
Окремою проблемою залишається питання поводження з твердими
побутовими відходами – санітарної очистки території громади. Відсутність
ефективної системи поводження з побутовими відходами (роздільний збір,
наявність розвинутої мережі приймальних пунктів вторинної сировини,
переробка вторинних ресурсів) створюють передумови для утворення стихійних
звалищ, що суттєво погіршує санітарно-гігієнічні умови середовища.
Можливі загрози біорізноманіттю. Порушення ценотичної структури в
межах регіону в цілому та території досліджень зокрема, проявляється у
наступних процесах: у збідненні флористичного складу, спрощенні ярусної
будови, формування більш одноманітних, екологічно нестійких ценозів.
Загальні закономірності антропогенних впливів полягають в зменшенні
площ боліт та луків, викликаних кліматичними процесами та подальшим
використанням земель.
Фауністичні процеси на території мають ряд тенденцій, зокрема тенденція
до суттєвого скорочення чисельності і видового багатства хижих тварин,
мігруючих видів та зникнення макро– та мегафауни, є сталою, це процес
некомпенсованої втрати фауни, типова риса більшості трансформованих та
квазіприродних систем.
Серед причин даних тенденцій – це результат традиційних форм
природокористування, розвиток транспортної, енергетичної інфраструктур,
інсуляризація видових ареалів та зростання масштабів мисливства і сучасного
технічно досконалого браконьєрства.
Загрози біорізноманіттю регіону досліджень:
- пряма і непряма діяльність людини,
- кліматичні зміни та зміни водних режимів,
- загальні зміни параметрів середовища,
- сільськогопосподарські монокультури,
- виснажливе лісогосподарювання.
Окреслені екологічні проблеми формують значні ризики для здоров’я
населення, зокрема:
– забруднення атмосферного повітря негативно впливає на нервову і
серцево-судинну систему, викликає задуху, подразнює органи дихання, слизові
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оболонки, суттєво підвищує ризики виникнення хвороб органів дихання;
– забруднення водних об’єктів негативно впливає на серцево-судинну та
нервову системи, органи травлення, нирки, зуби, а також підвищує ризик
захворювання на вірусні, бактеріальні, паразитарні інфекції;
– неналежне поводження з відходами та їх накопичення у місцях
видалення підвищує ризики появи респіраторних й онкологічних захворювань,
інфекційних хвороб і виникнення алергічних реакцій.
Окремим суттєвими фактором впливу на стан здоров’я населення громади
варто розглядати використання питної води з нецентралізованих джерел
водопостачання, що провокує ризики інфекційних захворювань та розвитку
гіпоксії через наднормативний вміст нітратів.
Відтермінування вирішення цих проблем посилює негативні тенденції
щодо захворюваності та смертності населення регіону, знижує якість та
комфортність проживання на території громади.
Прямо пов’язати ті чи інші наслідки для здоров’я населення з впливом
конкретних заходів з реалізації документів державного планування досить
складно (так само, як і навпаки, довести відсутність такого зв’язку), оскільки,
вплив на здоров’я часто неспецифічний і носить опосередкований характер, має
пролонгований прояв, характеризується наявністю часового лагу між моментом
виникнення та проявом наслідків. Можуть спостерігатися кумулятивні ефекти,
пов’язані з декількома видами господарської діяльності. Так, наприклад,
захворювання дихальної системи можуть бути наслідками впливу як об’єктів
житлово-комунального господарства, так і транспорту.
6. 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
Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на
період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, а
також шляхи врахування таких зобов’язань під час їх підготовки.
Міжнародні обов’язки Україна взяла на себе, підписавши більш ніж 50
міжнародних багатосторонніх угод, які стосуються збереження та
збалансованого використання біорізноманіття, серед яких:
Конвенція про біологічне різноманіття, яка була започаткована під час
Всесвітньої конференції глав держав та міністрів довкілля у 1992 р. в м. Ріо-деЖанейро (Бразилія) й ратифікована Верховною Радою України 29 листопада
1994 р.;
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення
головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська
конвенція, м.Рамсар, Іран, 1971 р.);
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.);
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних
птахів (1995 р.); Угоди про збереження кажанів в Європі (1991р.);
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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.);
Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Валлетта,
1992 р.);
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та
міжнародних озер (Гельсінкі, 1992), що є чинною в Україні з 1 липня 1999 р. та
інші.
На виконання Бернської конвенції в Європі створена мережа територій
особливого природоохоронного значення – Смарагдова мережа, важливих для
збереження біорізноманіття в країнах Європи і деяких країнах Африки.
Смарагдова мережа України є українською частиною Смарагдової мережі
Європи, розробляється з 2009 року. В листопаді 2016 року було затверджено
першу версію Смарагдової мережі для України, яка потребує доопрацювання на
основі наукових даних.
Станом на 01.01.2016 мережа займала близько 8 % території України і в
основному складається з існуючих територій природно-заповідного фонду.
Протягом 2017 та 2018 років тривала робота з підготовки «Тіньового списку 2
Смарагдової мережі України. На основі наукових даних після спеціально
проведених польових досліджень були підготовлені пропозиції щодо включення
до Смарагдової мережі України понад 120 нових територій. Після
доопрацювання пропозицій спільно із Департаментом екомережі та природнозаповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України, більша
їх частина у лютому 2019 року була передана Мінприроди до Секретаріату
Бернської конвенції.
За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що 7746,09 га долини
річки Случ у Житомирській області включено до перспективних територій
Смарагдової мережі України.
Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, на території
держави здійснюються заходи для збереження мігруючих водно-болотних
птахів, шляхом виділення певних територій та надання їм охоронного статусу.
На території України виділено 39 водно - болотних угіддя міжнародного
значення, офіційно визнаних Рамсарською конвенцією, а ряд водно-болотних
угідь є перспективними для визнання. Деякі водно-болотні угіддя погоджені
розпорядженням Кабінету Міністрів України і подані на розгляд Секретаріату
Рамсарської конвенції. За результатами аналізу даних матеріалів визначено, що в
межах території громади вищезазначені угіддя відсутні.
Крім того, Стратегія розвитку Баранівської міської територіальної громади
на період до 2027 року та План заходів із реалізації стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки орієнтовані на
виконання зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на
міжнародному рівні, зокрема:
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– Директивою № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше
повітря для Європи;
– Директивою № 2008/98/ЄС про відходи;
– Директивою № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності
Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними
Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС;
– Директивою № 2009/147/ЄС про захист диких птахів;
– Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища
існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними
Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003.
Основним нормативно-правовим документом, що визначає засади
екологічної політики в Україні, є Закон України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2030 року» (ухвалено
Верховною Радою України 28 лютого 2019 року). Метою є: досягнення доброго
стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів
соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного
права кожного громадянина на чисте та безпечне довкілля, впровадження
збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних
екосистем. Аналіз відповідності напрямів Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації
стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 20212023 роки стратегічним цілям державної екологічної політики України наведено
в таблиці 5.1.
Зобов’язання у сфері охорони довкілля, встановлені на регіональному
рівні, закріплені у Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027
року.
Узгодження цілей та заходів Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації
стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 20212023 роки із стратегічними цілями, закріпленими у Стратегії розвитку
Житомирської області до 2027 року наведено в розділі 1.
Стратегія розвитку Баранівської міської територіальної громади на період
до 2027 року та План заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки відповідає цілям екологічної
політики, встановленим на національному та регіональному рівнях, враховує їх
та пропонує комплекс заходів, які спрямовані на їх виконання.
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Таблиця 6.1.
Аналіз відповідності напрямів Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на період до
2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 20212023 роки стратегічним цілям державної екологічної політики України*
Цілі Стратегії розвитку
Стратегічні цілі Державної екологічної політики України
Баранівської міської
територіальної громади
1. Формування в
2. Забезпечення
3. Забезпечення
4. Зниження екологічних
на період до 2027 року
5. Удосконалення та
суспільстві
сталого розвитку інтеграції екологічної
ризиків з метою
та Плану заходів із
розвиток державної
екологічних
природнополітики у процес
мінімізації їх впливу на
реалізації стратегії
системи
цінностей і засад
ресурсного
прийняття рішень щодо екосистеми, соціальнорозвитку Баранівської
природоохоронного
сталого споживання
потенціалу
соціально-економічного економічний розвиток та
міської територіальної
управління
та виробництва
України
розвитку України
здоров’я населення
громади на 20212023 роки
1. САМОВРЯДНА,
ОРГАНІЧНА
СПІЛЬНОТА
ІНІЦІАТИВНИХ
ГРОМАДЯН,
СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА МАЙБУТНЄ
2.
КОНКУРЕНТОСПРОМ
ОЖНА
МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА,
ЯКА
БАЗУЄТЬСЯ
НА
ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ
І
СПІВПРАЦІ

+

х

+

х

х

+

+

+

+

х
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3. ОРГАНІЧНЕ,
БЕЗПЕЧНЕ,
ЦИФРОВЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
ЖИТТЯ КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА
4. ДРУЖНЯ
АДМІНІСТРАЦІЯ:
ЯКІСНІ ТА
ДОСТУПНІ ОСВІТНІ,
МЕДИЧНІ,
СОЦІАЛЬНІ,
КУЛЬТУРНІ ТА
СПОРТИВНІ
ПОСЛУГИ

+

х

+

+

х

х

х

х

+

+

* Для оцінки відповідності цілей використовувалася наступна методика:
“+/–”– стратегічні цілі враховано/не враховано у напрямах Стратегії
“х” – стратегічні цілі нейтральні по відношенню до напрямів Стратегії
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7. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та
довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних
наслідків.
При реалізації заходів Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації
стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 20212023 роки можливі прояви негативних впливів на довкілля. З метою
запобігання імовірним супутнім негативним наслідкам здійснення окремих
заходів, у процесі їх подальшої конкретизації, обґрунтування та проєктування,
має бути проведена оцінка впливу на навколишнє середовище відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Реалізація заходів, передбачених Стратегією розвитку Баранівської
міської територіальної громади на період до 2027 року та Планом заходів із
реалізації стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на
2021-2023 роки може супроводжуватись появою прямих та опосередкованих
наслідків, як для окремих компонентів довкілля, так і сукупним впливом на
природні процеси та комплекси.
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та
здоров’я населення не передбачається.
Оцінка враховує екологічні цілі, пов'язані з розвитком території, з метою
забезпечення ефективного та сталого соціально-економічного розвитку та
поліпшення якості життя населення. Аналіз цілей екологічної політики
викладений у розділі 5. В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних
негативних екологічних наслідках пов'язаних із реалізацією цілей,
передбачених Стратегією.
Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на
основі рейтингу потенційних негативних наслідків.
Таблиця 7.1
Чи може реалізація
Стратегії та Плану
спричинити:
Погіршення
якості
атмосферного повітря
Збільшення
викидів
забруднюючих речовин від
стаціонарних джерел
Збільшення
викидів
забруднюючих речовин від
пересувних джерел
Появу джерел неприємних
запахів
Зміни повітряних потоків,
вологості, температури або ж
будь-які
локальні
чи

Негативний вплив
Так
Ймовірно
Ні
Атмосферне повітря

Пом’якшення стану

+

+

+

+

+

+
+
+
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регіональні зміни клімату
Водні ресурси
Забруднення
підземних
водоносних горизонтів
Збільшення обсягів скидів у
поверхневі води
Зміни обсягів підземних вод
(шляхом відбору чи скидів
або ж шляхом порушення
водоносних горизонтів)
Зміни
напряму
або
швидкості потоків підземних
вод
Порушення гідрологічного та
гідрохімічного
режиму
малих річок громади
Зміни напрямів і швидкості
течії поверхневих вод або
зміни обсягів води будьякого поверхневого водного
об’єкту
Появу загроз для людей і
матеріальних
об’єктів,
пов’язаних з водою (зокрема
таких, як паводки або
підтоплення)
Збільшення навантаження на
каналізаційні системи та
погіршення якості очистки
стічних вод
Значне зменшення кількості
вод, що використовуються
для
водопостачання
населенню
Будь-які негативні зміни
якості
поверхневих
вод
(зокрема таких показників,
як температура, розчинений
кисень, прозорість, але не
обмежуючись ними)

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
Відходи

Збільшення
кількості
утворюваних
твердих
побутових відходів
Збільшення
кількості
відходів I-III класу небезпеки
Збільшення
кількості
утворюваних
чи
накопичених промислових
відходів IV класу небезпеки
Утворення або накопичення

+

+
+
+
+
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радіоактивних відходів
Спорудження
екологонебезпечних
об’єктів
поводження з відходами

+

Земельні ресурси і ґрунти
Хімічне забруднення грунтів
+
Поява таких загроз, як зсуви,
селеві потоки, провали землі
та інші подібні загрози через
+
нестабільність
літогенної
основи або зміни геологічної
структури
Будь-яке посилення вітрової
+
або водної ерозії ґрунтів
Порушення,
переміщення,
+
ущільнення ґрунтового шару
Біорізноманіття та рекреаційні зони
Негативний вплив на об’єкти
природно-заповідного фонду
(зменшення площ, початок
+
небезпечної діяльності у
безпосередній близькості або
на їх території тощо)
Порушення або деградацію
середовищ існування диких
+
видів тварин
Будь-який вплив на кількість
і
якість
наявних
+
рекреаційних можливостей
Зміни у кількості видів
рослин або тварин, їхній
чисельності
або
+
територіальному
представництві
Будь-який вплив на наявні
об’єкти історико-культурної
+
спадщини
Інші негативні впливи на
естетичні показники об’єктів
довкілля
(перепони
для
публічного
огляду
мальовничих
краєвидів,
+
появу
естетично
неприйнятних
місць,
руйнування
пам’ятників
природи тощо)
Населення та інфраструктура
Появу будь-яких реальних
або потенційних загроз для
+
здоров’я людей
Потреби
в
нових
або
+

+

+
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суттєвий вплив на наявні
комунальні послуги
Необхідність
будівництва
нових
об’єктів
для
+
забезпечення транспортних
сполучень
Суттєвий вплив на нинішню
транспортну систему, зміни в
+
структурі
транспортних
потоків
Вплив на нинішній стан
забезпечення житлом або
+
виникнення нових потреб у
житлі
Зміни
в
локалізації,
розміщенні, щільності та
зростанні
кількості
+
населення
будь-якої
території
Екологічне управління та моніторинг
Стимулювання
розвитку
екологічно
небезпечних
+
галузей виробництва
Послаблення правових і
економічних
механізмів
+
контролю
в
галузі
екологічної безпеки
Погіршення
екологічного
+
моніторингу
Усунення
наявних
механізмів впливу органів
місцевого самоврядування на
+
процеси
техногенного
навантаження

+

Проведені аналізи виявили потенціал для позитивного впливу Стратегії та
Плану заходів на навколишнє середовище та здоров'я населення. Проте, існує
ризик ймовірного негативного впливу від деяких заходів Стратегії та Плану,
але на короткочасний період для покращення ситуації в майбутньому.
В результаті реалізації Стратегії та Плану не передбачається збільшення
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його
стану, але можливий короткочасний негативний вплив, для покращення
ситуації в цілому. Даний ризик стосується виконання завдань «Налагодження
якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по маршруту руху шкільних
автобусів, авто екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, а
також сталих пішохідних маршрутів (кладки, містки тощо)», «Налагодження
якісних шляхів сполучення для транспортування сировини та продукції
місцевих підприємств».
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Інші заходи стратегії направленні тільки на позитивний вплив щодо стану
екології. Одними із ключових є «Підготовка Плану управління поводження з
твердими побутовими відходами (сортування, переробка, вторинне
використання, захоронення;
місцеве регулювання обсягів первинної і
вторинної пластикової упаковки в оптовій і роздрібній торгівлі; конкурси між
домогосподарствами та поселеннями на кращі практики поводження з ТПВ),
його схвалення та реалізація» та «Організація очистки водойм, русл річок,
джерел води». В результаті виконання рішень із ремонтів існуючої вуличної
мережі та створення додаткових транспортних маршрутів, більш рівномірного
розподілення інтенсивності транспортних потоків по всій території громади
дозволить забезпечити нормативну пішохідну доступність населення до
громадського транспорту. Проведення енергоаудиту громади та підготовка на
цій основі Плану підвищення енергоефективності громади, вкл.
домогосподарства, заклади освіти, медицини, соціального захисту,
адмінустанови; його схвалення та реалізація дасть можливість зменшити
використання енергоносіїв, що зменшить кількість викидів СО2 .
Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких призведе
до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому
реалізація Стратегії не має призвести до погіршення стану водних ресурсів.
Разом з тим, Стратегія містить завдання: «Підготовка Плану забезпечення
якісного водопостачання домогосподарств усіх поселень, вкл. водовідведення,
очистку криниць, русел річок; його схвалення та реалізація», «Організація
очистки водойм, русл річок, джерел води».
Очікувані позитивні ефекти: виконання заходів вказаних завдань має
призвести до покращення якості поверхневих та підземних вод внаслідок
очищення стічних вод та до відновлення санітарного й гідрологічного режиму
річок Случ, Хомора, Смолка та інші.
На території громади в межах садибних ділянок існує ризик накопичення
твердих побутових відходів та будівельного сміття, а також забруднення
ґрунтів внаслідок надмірного використання добрив та хімічних засобів захисту
рослин.
Завдання «Підготовка Плану управління поводження з твердими
побутовими відходами (сортування, переробка, вторинне використання,
захоронення; місцеве регулювання обсягів первинної і вторинної пластикової
упаковки в оптовій і роздрібній торгівлі; конкурси між домогосподарствами та
поселеннями на кращі практики поводження з ТПВ), його схвалення та
реалізація» включає ліквідацію всіх стихійних сміттєзвалищ у селах з
наступним введенням системи штрафів за порушення в галузі поводження з
твердими побутовими відходами. Також заплановано запровадження
централізованої системи роздільного збору, вивозу та первинної утилізації
твердих побутових відходів (пластику, поліетилену шляхом вторинної
переробки), що пошириться на всі населені пункти громади. Очікувані
позитивні ефекти: зменшення навантаження твердих побутових відходів на
ґрунтовий покрив, що є джерелом механічного та хімічного забруднення
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грунтів. Рекультивація порушених ділянок та ліквідація стихійних звалищ
сміття сприятимуть відновленню рослинного покриву ґрунтів, їх регенерації,
підвищенню ефективного використання ресурсу.
Для реалізації Стратегії та Плану не передбачається змін у топографії або
в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві
потоки, провали землі та інші подібні загрози.
В Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести
до негативного впливу на біорізноманіття та рекреаційні зони. Натомість
реалізація завдань «Проведення енергоаудиту громади та підготовка на цій
основі Плану підвищення енергоефективності громади, вкл. домогосподарства,
заклади освіти, медицини, соціального захисту, адмінустанови; його схвалення
та реалізація» та «встановлення енергоощадного вуличного освітлення у
кожному населеному пункті громади» сприятиме зменшенню викидів СО2 в
атмосферу.
Реалізація завдань «Підготовка схем туристичних маршрутів для пішого
та велосипедного туризму з локаціями традицій ремесл деревообробної,
лозоплетіння (с. Ялишів) та фарфорової майстерності, їх маркування» та
«Розвиток інфраструктури перебування туристів: приватні агросадиби (мініготелі), мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін.»
принесуть очікувані позитивні ефекти: збільшення площі територій
рекреаційного призначення, що дозволить усім мешканцям задовольнити свої
потреби у відпочинку не виїжджаючи за межі громади; збільшити кількість
туристів і людей, які приїжджають відпочити, збільшити кількість екологічного
транспорту та зменшення викидів від автотранспорту.
Реалізація Стратегії та Плану не передбачає появу нових негативних
ризиків впливів для здоров’я населення. Більше того, реалізація Стратегії
сприятиме покращенню стану навколишнього середовища і здоров’я населення
громади.
Очікувані позитивні ефекти: реалізація рішень щодо оптимізації
транспортної інфраструктури громади дозволить суттєво зменшити
концентрацію забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери та
зменшить акустичне навантаження, що в свою чергу, позитивно вплине на стан
здоров’я населення.
Поліпшення соціально-економічних умов, таких як подальший розвиток
економіки громади, створення нових робочих місць, матиме позитивний вплив
на емоційно-психічний стан людини.
Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення,
в тому числі об’єктами освіти, спорту та охорони здоров'я; створення зелених
зон загального користування, ландшафтно-рекреаційних зон, організація зон
відпочинку дозволить підвищити якість дозвілля та соціального забезпечення
населення, матиме позитивний вплив на здоров’я населення.
Вирішення проблем поводження з відходами також спрямоване на
зменшення соціальної напруги, викликаної актуальністю та багаторічним
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негативним ажіотажем навколо даного питання, а також на запобігання
виникнення спалахів інфекційних хвороб у громаді.
Виконання всіх вищезазначених заходів сприятиме адаптації до змін
клімату. Стратегія та План передбачає виконання заходів, реалізація яких
сприятиме формуванню сумарного адаптаційного потенціалу регіону до зміни
клімату за рахунок водозбереження, забезпечення комфортних зон (тінь, вода,
контрольована температура та вологість), запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, збільшення
території лісів, відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших
антропогенно змінених природних ландшафтів, створення і відновлення
сіножатей та пасовищ.
Реалізація Стратегії та Плану передбачає позитивний кумулятивний
вплив на стан навколишнього природного середовища. Проте, як згадувалось
вище, існує ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до деяких
можливих негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі
будуть незначними.
У разі реалізації запланованих заходів Стратегії та Плану можна
очікувати позитивного кумулятивного і синергійного ефектів покращання стану
довкілля і здоровя населення у середньо- і довгостроковій перспективі.
Отже, реалізація Стратегії та Плану не має супроводжуватися появою
нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох
оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної
ситуації в громаді.
8. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та
пом'якшення негативних наслідків виконання Стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на період до 2027 року та
Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки.
Під час виконання запланованих Стратегією заходів можливе виникнення
деяких негативних наслідків у вигляді короткочасного впливу.
Поява таких наслідків переважно пов’язана зі здійсненням робіт з
реконструкції та будівництва.
Для зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків
виконання Стратегії та Плану реалізовуватимуться наступні заходи:
- налагодження співпраці громадських організацій, органів місцевого
самоврядування з європейськими організаціями та фондами, що займаються
фінансовою підтримкою регіонального розвитку та вирішенням екологічних
проблем;
- підвищення кваліфікації і розвиток професійних компетенцій
представників організацій громадянського суспільства у сфері охорони
довкілля; розроблення, розширення і впровадження нових форм залучення
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громадськості до процесу формування і реалізації місцевої політики, у тому
числі екологічної;
- залучення представників бізнесу до реалізації місцевих екологічних
програм, проєктів;
- проведення інформаційно-оздоровчих заходів щодо популяризації
активного способу життя, формування відповідального ставлення до
оточуючого середовища та власного здоров’я;
- створення нових об’єктів зеленого агротуризму;
- моніторинг рекреаційних навантажень на ландшафти;
- забезпечення прозорості ринку землі, дозвільних і погоджувальних
процедур;
- розроблення містобудівної документації та забезпечення її
публічності (у тому числі екологічних розділів – Звітів про стратегічну
екологічну оцінку);
- будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного
сполучення виключно за умови комплексного обґрунтування екологічних і
соціальних переваг обраного варіанту будівництва;
- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу,
формування зон санітарної охорони навколо джерел водопостачання;
- розроблення та впровадження інноваційних проєктів з використання
альтернативних джерел енергії;
- впровадження новітніх технологій та обладнання зі збирання,
сортування, транспортування, переробки і утилізації ТПВ; створення
сприятливих умов для розвитку бізнесу у сфері поводження з побутовими
відходами;
- розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення в
натурі меж територій природно-заповідного фонду, водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг;
- розроблення та впровадження програмного забезпечення для
узагальнення екологічної інформації щодо моніторингу складових довкілля на
території громади наданих від суб’єктів моніторингу та інших відомств.
здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження
біотичного і ландшафтного різноманіття на територіях та об’єктах ПЗФ;
здійснення заходів для зменшення шуму (заборона робіт у районах
житлової забудови в нічний час та дотримання вимог «сезону тиші»;
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на плановану
діяльність, яка потребує оцінки впливу на довкілля.
На всіх етапах реалізації Стратегії та Плану заплановані рішення будуть
здійснюватися у відповідності до норм і правил охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі згідно з вимогами
Водного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного
повітря», «Про природно-заповідний фонд України».
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9. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися,
опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому
числі будь-які ускладнення.
У контексті СЕО Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної
громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки були
прийняті наступні альтернативи та їх вплив на навколишнє середовище:
Альтернатива 1: «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та
оцінка ситуації у випадку не затвердження Стратегії;
Альтернатива 2: розроблення декількох галузевих секторальних стратегій
розвитку Баранівської міської територіальної громади.
1. У варіанті «нульової альтернативи» розглядалася ситуація
гіпотетичного сценарію, за яким проєкт Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації
стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 20212023 роки не затверджується. Цей сценарій можна розуміти як продовження
поточних (в тому числі несприятливих) екологічних тенденцій, наведених у
розділах 2, 3 та 4 цього Звіту.
Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію
«нульової альтернативи» подальший сталий розвиток території є сумнівним, а
зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та неефективного
використання природних, матеріальних та фінансових ресурсів, погіршення
екологічної ситуації в цілому.
2. Розроблення декількох галузевих секторальних стратегій (у сфері
транспорту, охорони навколишнього природного середовища, інноваційній
сфері) розвитку Баранівської міської територіальної громади.
Обрання альтернативи 2 безумовно сприяло б вирішенню окремих
галузевих проблем, але значно зменшило позитивний ефект для громади, який
створює розробка Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної
громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
Опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у
тому числі будь-які ускладнення
Зміст звіту про СЕО визначався змістом та характером пропозицій,
сформованих у ході розроблення Стратегії розвитку Линовицької
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації
стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки з
урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.
З огляду на стратегічний характер такого виду документа державного
планування, ключове значення у виконанні СЕО проєкту такого документу
мали методи стратегічного аналізу. Насамперед, доречним виявилось
застосування аналізу контексту стратегічного планування, що передбачає
встановлення зв’язків з іншими документами державного планування.
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Відповідність пропозицій проєкту загальним цілям охорони довкілля та
забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування
дозволило встановити застосування цільового аналізу при проведенні СЕО.
Також проведено аналіз та оцінку ймовірних наслідків виконання цілей,
як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні
ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні
умови території – стан довкілля, збереження біорізноманіття, раціональність
використання наявних ресурсів, розвиток природних процесів, а також вплив на
здоров’я населення.
Оцінка кумулятивних ефектів дозволила оцінити як сукупний
(кумулятивний), так і накладений (синергічний) вплив минулих, поточних та
проєктних чинників.
Для здійснення СЕО був обраний метод експертних оцінок, суть якого
полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістівекспертів, та метод екстраполяції, оскільки цей метод полягає в перенесенні
встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє і
ґрунтується на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта
за попередні роки, з подальшим логічним продовженням, окресленням
тенденцій його розвитку.
При цьому здійснювалось:
 збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля,
включаючи значення ключових екологічних показників;
 визначення можливих чинників змін антропогенного та природного
характеру;
 проведення оцінки потенційного впливу цілей на складові довкілля та
на стан здоров’я й добробут населення.
В процесі аналізу стану навколишнього середовища були використані
статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я. Окрім
того, були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що
здійснюються в рамках програм державного моніторингу навколишнього
середовища на національному та регіональному рівні.
Зокрема, призупинено збір кількості працевлаштованих та обсягів
реалізованої продукції у розрізі підприємств, що надалі унеможливлює їх
узагальнення за галузями економіки у розрізі районів. Значно скоротилися
показники забезпечення соціальною інфраструктурою.
Особливе значення для аналізу та моделювання просторового розвитку
відіграють геопросторові дані, тобто дані з чіткою географічною прив’язкою.
Більшість таких даних є застарілими та зберігаються у паперовому форматі, що
унеможливлює їх застосування для виконання поточного аналізу та
прогнозування розвитку громади. Це стосується як інформації щодо природних
умов та ресурсів, розвитку небезпечних природних процесів, так і структури
землекористування та територій зі встановленим режимом використання
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(природоохоронні території, зони та округи санітарної охорони, охоронні зони,
санітарно-захисні зони тощо).
Таким чином, скорочений обсяг статистичних показників та
невпорядкованість і застарілість геопросторових даних значно обмежили
можливість аналізу просторового розвитку регіону, і відповідно – звузили
можливості стратегічного моделювання їх просторового розвитку.
Під час здійснення цільового аналізу проєкту, зокрема оцінки
відповідності документу державного планування цілям програм, встановлених
на регіональному та місцевому рівнях, авторами Звіту виявлено, що більшість
стратегічних та програмних документів мають кінцевий термін реалізації у
2020 році та не можуть розглядатись як довгострокові. Разом з тим, аналіз
реалізації відповідних документів підтвердив доцільність продовження їх
терміну дії або дублювання визначених ними, але не реалізованих операційних
цілей та завдань у нових стратегічних та програмних документах як
державного, так і регіонального рівнів.
В процесі здійснення СЕО виникло ряд ускладнень, які неможливо
усунути на території громади. Це в першу чергу відсутність статистичних
даних в розрізі громади.
10. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
програми для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
Стратегії розвитку Баранівської міської громади на період до 2027 року та
Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки для довкілля, у тому числі для
здоров'я населення розроблені відповідно до Порядку здійснення моніторингу
наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2020 р. № 1272 з урахуванням результатів громадського
обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі проведення
стратегічної екологічної оцінки.
Моніторинг здійснюється з метою виявлення наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, забезпечення здійснення заходів із запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування, а також у разі виявлення негативних наслідків, не передбачених
звітом про стратегічну екологічну оцінку, вжиття заходів для їх усунення.
Здійснення таких заходів забезпечує можливість:
- виявлення наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а саме вторинних,
кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (на один,
три-п’ять, 10-15 років, 50-100 років відповідно), постійних і тимчасових,
позитивних і негативних наслідків;
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- запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, зумовлених
виконанням документа державного планування;
- виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку
негативних наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому
числі на здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу
реалізації цілей документу державного планування, які мають прямі наслідки
на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та здоров’я
населення.
Моніторинг може бути використаний для:
– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати
інформацію про стан довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його
здоров’я у ході реалізації Стратегії;
– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення
майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними
органами влади;
– перевірки того, що Стратегія виконується відповідно до затвердженого
документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або
пом'якшення несприятливих наслідків.
За результатами щорічного моніторингу кількість індикаторів може бути
розширено шляхом включення до моніторингу додаткових показників
відповідно до умов реалізації Стратегії.
Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу на навколишнє
природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та
досягнення їх екологічної рівноваги необхідно планується проведення
лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту.
Для цього доцільним є налагодження в громаді системи моніторингу
навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт,
фізичні фактори впливу) в межах житлової, промислової та рекреаційної зон.
Таблиця 10.1.
Потенційні індикатори для здійснення моніторингу документу державного
планування
Оперативна ціль

Індикатори

Підвищення безпеки у кожному поселенні - Кількість очищених річок
громади (безпеки на дорогах, громадська - Площа очищених річок
безпека, пожежна, екологічна та ін)
- Кількість відремонтованих гребель
- Кількість позитивних оцінок стану (відсоток
задоволення) місцевих водойм мешканцями
громади
- % домогосподарств, що уклали угоди
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Оперативна ціль

Індикатори

стосовно вивезення та утилізації ТВП
- % ТВП, що збирається та централізовано
вивозиться на первинну утилізацію
- % мешканців громади, які компостують (а не
спалюють) зелену масу
- Кількість працюючих систем моніторингу
якості повітря
- Кількість щорічних досліджень стану
поверхневих вод, питної води, грунтів,
відходів
Створення і промоція туристичного продукту - % доріг, вулиць та тротуарів, що
на території громади
відповідають сучасним технічним вимогам
- Кількість працюючих «зелених садиб»
- Кількість розроблених та працюючих
екологічних маршрутів
- Кількість облаштованих зон відпочинку
- Чисельність відвідувачів, туристів протягом
року
- Кількість пішохідних та веломаршрутів
- Протяжність (в км) модернізованих або
Покращення якості водопостачання та
нових водогонів та каналізації
водовідведення
- Кількість діючих абонентів водопостачання
та водовідведення
-Кількість сільгоспвиробників, що працюють
Розвиток інфраструктури підтримки
за системою «Organic Standart»
місцевого підприємництва, у т.ч. системи
-Площа сертифікованих земель за системою
моніторингу екологічних ризиків для
«Organic Standart»
органічного бізнесу

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів
складових довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення
громади з метою виявлення негативного впливу факторів навколишнього
середовища на здоров'я населення, використовуючи в тому числі статистичні
дані.
Вплив реалізації Стратегії та Плану на зміну клімату здійснюватиметься на
підставі проведення аналізу індикаторів, використання яких дає змогу
орієнтовно визначити очікувані наслідки від кліматичних змін та дозволять
розробити заходи по адаптації до змін клімату в наступний етап реалізації
Стратегії. Це індикатори по вразливості території до теплового навантаження та
стихійних гідрометеорологічних явищ: середньорічна температура, мінімальна
та максимальна температура, річна кількість опадів, середня швидкість вітру,
відносна вологість, атмосферний тиск, тенденція змін клімату, повторюваність
стихійних метеорологічних явищ. Також будуть враховуватися індикатори по
вразливості зелених зон населених пунктів: поява інвазивних видів у межах
зелених зон, зміщення вегетаційного періоду, площа зелених насаджень на
одного жителя, видове різноманіття рослин та тварин.
Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного
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планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними
показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти
недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання
населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.
Моніторинг фактичного впливу на довкілля, умови життєдіяльності
населення та стан його здоров’я у ході реалізації Стратегії буде здійснюватися
Баранівською міською радою, яка визначатиме періодичність моніторингу,
перелік індикаторів, забезпечить доступ до вихідних даних та результатів
моніторингу.
Моніторинг
здійснюватиметься
щороку.
Його
результати
оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради один
раз на рік протягом строку дії документа державного планування та через рік
після закінчення такого строку.
У разі коли під час здійснення моніторингу буде виявлено не передбачені
звітом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, буде вжито заходи для їх усунення. Також буде внесено зміни до
документа з метою усунення негативних наслідків та проведено їх стратегічну
екологічну оцінку.
11. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення (за наявності).
Оскільки наслідки виконання Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації
стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 20212023 роки не поширюватимуться на території за межами України та не
матимуть впливу на довкілля суміжних країн, то ймовірні транскордонні
наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення внаслідок
реалізації відсутні.
12. Резюме нетехнічного характеру
Стратегія розвитку Баранівської міської територіальної громади на період
до 2027 року та План заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки є основним документом для
реалізації соціально-економічного розвитку громади.
Очікується, що реалізація основних положень Стратегії та Плану дасть
можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення,
вирішення соціальних проблем на основі росту економіки, підвищення
ефективності роботи господарського комплексу шляхом структурних
перетворень, використання наявних природних, мінерально-сировинних,
трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення екологічної та
техногенної безпеки.
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Стратегія узгоджується зі Стратегією розвитку Житомирської області на
2021-2027 роки, Державною стратегією регіонального розвитку на період до
2027 року, Положеннями Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку:
Україна» та діючими короткостроковими та середньостроковими галузевими
регіональними програмами.
Природно-географічні
умови
території
Баранівської
міської
територіальної громади та основні кліматичні процеси сприятливі для
формуванню різних видів діяльності, що забезпечує соціально-економічний
розвиток громади (органічне агровиробництво, комунальна сфера, рекреаційна
діяльність, сфера послуг, екологічний туризм).
Дослідження стану атмосферного повітря дозволяють констатувати його
як «чисте, незабруднене», що є сприятливим для організації рекреаційної і
туристичної діяльності, розбудови сфери короткотривалого і довготривалого
відпочинку та відповідної інфраструктури для забезпечення даних видів
діяльності.
Водойми на території громади зазнають значного антропогенного
навантаження шляхом впливу поверхневого стоку, скидів та порушень
«водного» законодавства. Слід звернути увагу на проведення заходів щодо
охорони водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів;
дотримання особливого режиму використання земель на ділянках витоків річок
та в межах населених пунктів.
Стан ґрунтів в межах орендованих земель агровиробників потребує
контролю та проведення комплексних досліджень, з відповідними подальшими
рекомендаціями і обговореннями. Слід заохочувати проведення аналізів ґрунтів
в межах присадибних ділянок та городів громадян для збалансованого внесення
органічних і мінеральних добрив з метою одержання екологічно чистої або
органічної сільгосппродукції.
З метою збереження існуючого біорізноманітття території досліджень,
слід звернути увагу на моніторинг рідкісних видів, карантинних і адвентивних
видів біоти.
Для покращення загального екологічного стану території та протидії
кліматичним змінам слід розглядати можливість створення в межах земель
громадського користування територій кліматичних насаджень, збільшення
площ захисних лісових насаджень, подальше створення полезахисних лісових
смуг.
При реконструкції паркових територій громади, слід звернути увагу на
наступне: встановити інформаційні природоохоронні знаки на основних входах
до паркових територій, розробити проекти їх реконструкції і поновлення,
проекти винесення меж цих об’єктів природно-заповідного фонду у натуру,
розробити відповідні екскурсійні і прогулянкові маршрути, створити якісні
інформаційні буклети цих маршрутів для туристів і відвідувачів.
Запобігання загрозам біорізноманіттю, щляхом контролю з боку
місцевого самоврядування громади та відповідальної поведінки членів громади
щодо прямої і непрямої діяльності і впливів на довкілля; врахування сучасних
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процесів кліматичних змін та змін водних режимів; розуміння загальних змін
параметрів середовища на сучасному етапі; а також комунікації з
агровиробниками щодо сільськогопосподарських монокультур та розробка
заходів, що упереджують або запобігають виснажливому лісогосподарюванню.
Розуміння довкілля, важливості його компонентів та існуючих
екологічних проблем пов’язано з підвищенням екологічної свідомості членів
громади, а формування ієрархічної системи формальної (садочок-заклад
середньої освіти) і неформальної екологічної освіти, організації
природоохоронних акцій і заходів з благоустрою забезпечить можливість більш
раціонального використання природно-ресурсного і економічного потенціалу
території, а також сприятиме перебудові діяльності на території громади на
засадах збалансованого розвитку.
Серед важливих екологічних проблем громади, в тому числі що мають
ризики впливу на здоров’я населення, можна виділити наступні:
- викиди забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними
джерелами;
- скид поверхневого стоку, що формується на території громади та
недостатня якість очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах;
-відсутність повного централізованого водопостачання та водовідведення;
- відсутність винесених в натуру меж прибережних захисних смуг водойм
та водотоків в межах громади;
- відсутність ефективної системи поводження з твердими побутовими
відходами, наявність на території громади сміттєзвалища твердих побутових
відходів та несанкціонованих звалищ;
В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів
міжнародного, державного, регіонального та місцевого рівня, що містять
зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням
негативного впливу на здоров’я населення. Також були розглянуті документи,
що містять екологічні цілі та завдання у сфері охорони здоров'я. Результати
аналізу цілей та завдань екологічної політики, визначених у вищезазначених
документах, показали значну ступінь відповідності цілям, які визначені в
Стратегії.
Для досягнення цілей екологічної політики, встановлених на
національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для
пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього
середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації Стратегії.
У контексті СЕО Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної
громади на період до 2027 року та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку
баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки були прийняті
наступні перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на
навколишнє середовище:
Альтернатива 1: «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та
оцінка ситуації у випадку незатвердження Стратегії та Плану;
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Альтернатива 2: розроблення декількох галузевих секторальних стратегій
розвитку Баранівської міської територіальної громади.
Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію
«нульової альтернативи» подальший сталий розвиток території є сумнівним, а
зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та неефективного
використання природних, матеріальних та фінансових ресурсів, погіршення
екологічної ситуації в цілому.
Обрання Альтернативи 2 безумовно сприяло б вирішенню окремих
галузевих проблем, але значно зменшило кумулятивний ефект, який створює
розробка Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади.
Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження
Стратегії та Плану є важливою формою контролю того, який фактичний вплив
на довкілля матиме виконання документів. Необхідно передбачити
регулярність збору моніторингових даних за визначеними індикаторами та їх
постійний аналіз для врахування під час прийняття рішень щодо планування
розвитку у майбутньому.
Зважаючи на географічне положення території Баранівської міської
громади реалізація Стратегії не матиме транскордонного впливу на елементи
довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків.
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