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Безпека людини та стан довкiлля - одна з найважливiших характеристик якостiжиття, науково-технiчного та економiчного розвитку .держави. У зв'язку з цимпершочергового значенIш набувае необхiднiсть зниження ризику для людини тасуспiльства технологiчних, економiчних та соцiальних чинникiв, якi впливаоть настворення екологiчно безпечних умов проживанIUI.

_л__,л__I_|1:1l1rетна увага до охорони навколишнього природного середовица,
рацlонального використаншI природних pecypciB, забезпечення екологiчноii безпекинаселення - невiд'емна умова сftшого розвитку територii MicTa Вишневе та селаКрIоrсiвщина .

мета: пiдвиценrrя рiвня екологiчноI безпеки населення MicTa Вишневе та сеJIакрюкiвщина шляхом реалiзацii принципiв стaшого розвитку й iнтеrрованогоекологiчного управлiння, що передбачае обов'язкове вкJIючення екологiчноiскладовоi до ycix г.шузевих програм розвитку економiки MicTa та об'ектiвгосподарськоi дiяльностi, пiдвищення ефеюивliостi механiзмiв упрЙriппr rчконтролю у сферi охорони навколишнього природного середовища.Завдання: -"-л.,"l_ ,.,:--J лl:_-_, ..

визначених у цiй ,":"r;#"#1""-Т,"Б".Х",;''Н;фЪ"ЁНХ.i
екологiчно безпеч населення MicTa та села.

{жерела ф шти з бюджеry Вишневоi MicbKoi ради,власнi кошти пiдприемцiв, кошти з iнших джерел, не заборонених чиннимзаконодавством.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕКОЛОГI.IНИХ ТА СУПУТНIХ iMПРОБЛЕМ MICTA ВИШНЕВЕ ТА СЕЛА КГЮКrВЩИЙа
ваrкливiсть концентрування уваги Micbkoi влади на питаннях охоронинавколишЕього середовища зумовлена не лише глобальною екологiчною кризою, анасамперед тИми екологiчними негараздами, що найбiльш вiдчувають мешrtанцi MicTaВишневе та села Крюкiвщина. Серед них:

1. Надмiрна забрУдненiсть атмосферного повiтря:
а) викидами промислових пiдприемств i котелень;
б) викидами автотранспорту;

_ в) пилом, що пiднiмаеться в повiтря вiд за.лriзничних потягiв.2, Висока щiльнiстЬ населсннЯ MicTa Ta a"nu, ay"o"nae комплекс проблем у сферi



благоустрою мiсъкоi та сiльсъкоI територii, серед яких видiляються:
а) хаотична забудова MicTa та села, яка ведеться без врахування
генеральнOг0 плану MicTa та села, з пOрушеннями екOлOгiчних,

ежних та iнших норм; постiйне
ктурних форм, де вiдсутнi елементарнi
icblti та сiльськi ринки;

ь на MicbKi та сiлъськi комунiкацiйнi мережi
(електричнi, водопровiдно_каналiзацiйнi, газовi тощо);
в) значнi обсяги твердих поС утових вiдходiв, що не сортуIоться i не
проходятъ вторинноi переробки ;
г) не завжди н€шежна якiсть водопровiдноi води, зумовлена надмiрним
навантаженням на водоочиснi Mepex<i.

З, РезУльтатоМ вiдсутНостi повноцiнного зеленого господарства на територii MicTaвишневе та села Крюкiвщина з фактичною кiлъкiстю населення бiльше, нiж 50 000чоловiк (серед них велика кiлькiстъ молодi i дiтей) е :а) вiдсутнiсть рекреацiйних зелених зон вiдпочинку, якi за
европейськими мiстобудiвними нормами с частиною iнфрасфуктури, що<вiдповiдас> за нормальний психоемоцiйний стан мешканцiв i, певною
мiрою' забирае на себе шкiдливi викиди з атмосфери;
б) економiчнi труднощi, пов'язанi iз необхiднiстю зрiзати велику
кiлъкiстъ дерев тополi, якi: по-перше - кожного сезону викликають
алергiю i астматичнi прояви у людей, схилъних до цього; По-друге - зогляду на свою висоту i часто - стан е аварiйно небезпечними та
загрожують мешканцям i автомобiлям, kpiM того зачiпають електричну
проводку;
в) нагалъна потреба MicTa та села у великiй кiлькостi садивного матерiалу
для зеленого господарства: з огляду на недостатне фiнансуванняприродоохоронних заходiв i високi цiни на посадковий матерiал (квiти,
саджанцi кущiв, дерев, тощо) висадження зелених насаджень с лу)I(е
фiнансово затратним.

4. Фактична вiдсутнiстъ природних
пониження рiвня грунтових вод, iх
села, якi зумовленi:

водних об'ектiв (рiчок, озер, cTaBKiB тощо),
забрудненiсть та забрулнення rрунтiв MicTa та

а) антропогенним забрудненням rрунтiв i rрунтових вод рiзного родуполютантами, В тому числi i твердим побутовим смiттям, джереламияких е: промисловi пiдприемства MicTa, села, залiзниця, автотранспорт,
наgеJIеннЯ ВишнвоТ MicbKoi територiальноi громади. В подzuIьшоrУ,
полютанти З грунтовими водами можуть досить швидко мiгрувати вниз
по грунтовому профiлю i дiстатись до водоносних горизонтiв, який iде
забезпечення водою мiських та сiльських бюветiв.
б) бурiнням водопровiдних свердловин мешканцями приватн их будинкiв,
що призводитъ до значного пониження рiвня rрунтових вод.

5, Шумове i вiбрацiйне забруднення MicTa та села. основними дкерел ами шуму тавiбрацii територii MicTa Вишневе та села Крюкiвщина е:
а) загliзниця - проiъд потягiв (як товарних, так i пасажирських) створюе
шум i вiбрацiю, яка особливо чiтко вiдчуваеться мешканцями, що живуть
вздовЖ залiзницi (вул. Чорновола, вул. Залiзнична, вул. Лесi Украiнки
(частково) та ir.);
б) працюючi промисловi пiдприемства, булiвництва;
в) автотранспорт - постi йний рух автотранспорту створюе шумове i



вiбрацiйне навантаженнrI, яке вiдчувасться практично yciMa жителями
MicTa Вишневе та села Крюкiвщина. особливо велике шумове та

'F 'v .

вl0рацlйне наванта}кення (за.tliзниця i автотранспOрт разOм) вiдчувають
мешканцi, що проживають бiля залliзничного автомобiльного переiзду по
вул. Чорновола, Залiзничнiй i частково Лесi УкраIнки, вул. КиТвськiй;
г) лiтаки, що злiтають i приземлюються у Мiжнародному аеропортi
кКиIв> створЮютЬ значниЙ шумовий фон. У .r'".*У ; тим, що
мiжнародний аеропорт ккитв> плануе збiльшення ttiлькостi рейсiв Це
шумове навантаження буд. тiльки збiлъшуватися.

П. OCHOBHI ЗАСАДИ ЕКОЛОГIЧНОi ПОЛIТИКИ
вишнЕвоi MICbKoi гади

Полiтика у г€lJIузi охорони навколишнього природного середовИща (екологiчна
полiтиКа) ВиШневоi мiсъкоi Ради , виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi Ради, ycix
iнших органiв мiсцевого самоврядування i посадових осiб у скJIадi м. Вишневе та села
КрюкiВщина, а такоЖ ycix суб'ектiв господарськоI дiяльностi, якi територiально
знаходяться В межах територii Вишневоi MicbkoT територiальноI громади в особi
ВишнвОi мiськОi радИ БучанСькогО райноУ КиiвсьКоi областi незалежно вiд Тх форми
власностi i мiсця ресстрацii повинна базуватися на:

1. Принципах стztлого розвитку, що передбачають гармонiзацiю
економiчного розвитку з екологiчними i соцiальними аспектами
територii MicTa Вишневе та села Крюкiвщина.
2. обов'язковому узгодженнi господарськоi та (або) iншоi дiялъностi, буль-яких
управлiнських, технiчних та iнших рiшень з Конститучiею Украiни, чинним
законодавством Украiни (в тому числi i з законодавством в галузi охорони
навколИшньогО прироДного середовиЩа), рiшенн ями та iншими нормативно_
правовими актами, що прийнятi органами мiсцевого самоврядування Вишневоi
MicbkoT Ради та приорiтетними напрямками екологiчноi полiтики MicTa ВишневоI
MicbKoT ради поданих у роздiлi III цiеi Програми.
З. обоВ'язковомУ BpaxyBaHHi громадськоi думки при плануваннi, прийняттi i
реалiзацii будь-яких управлiнських, технiчних та iнших рiшень, iдiйсненнi
господарськоi та (або) iншоi дiяльностi, якi будr- якою мiрою зачiпають прав а та
iнтереси громади, iT частини або окремих мешканцiв Вишневот MicbkoT Ради,
4, Запобiганнi, обмеженнi та подоланнi наслiдкiв забрулнення навколишнього
природного середовища.
5. Прагненнi вiдповiдати вимогам мiх<народних стандартiв у галузi екологiчного
м9t{еджмеtlту (ISO 14000) та iншим мiх<народним документам у гчlлузi охорони
FIавколишнього природного середовища.

III. ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ ЕКОЛОГIЧНОi ПОЛlТИКИ
вишнЕвоi MICbKoi твриторIАлъноi громАди

з огляду на комплекс сучасних екологiчних проблем MicTa Вишневого та села
крюкiвщина окреслити прiоритетнi напрями полiтики у галузi охорони лишнього
середовища (екологiчноi полiтики) Вишневоi MicbkoT територiалъноi громади.

l. Винесення екологiчно небезпечних пiдприемств за межi MicTa та села.
2. Запровадження системи роздiльного збирання твердих побутових вiдходiв,
створення мережi приймальних пунктiв вторинноi сировини (скло, пластик,
картоН i т.п.), iT сортУванtш i первинноi переробки.
3. Запровадження системи монiторингу стану атмосферного повiтря, проведення
iнвентаризацii викидiв в атмосферу вiд працюючих промислових пiдприемств,

iHTepeciB

розвитку



по можливостi вiд запiзницi i автотранспорту.
4, ПРОведення iнвентаризацii iснуючих на територiТ MicTa Вишневе та села
Крюкiвщина свердлOвин, якi дiстають д0 вOдOнOсних гOриЗOнТiВ,
5. Запровадження системи постiйного монiторингу за якiстю питноi води, як . у
водопровiднi Mepex<i так i у мiських бюветах та iнформування про результати
монiторингу громади MicTa та села.
6. Замiна аварiйних дерев (тополi) на декоративнi i плодовi дерева з 1

урахуванням ix майбутнъот максимальноi висоти.
7. Всебiчна пiдтримка органами влади, пiдприсмствами ycix форм власностi та
громадянами MicTa та села екологiчноi освiти дiтей та молодi. Запровадження i
пiдтримка В дитячИх садках i школах екологiчно - ocBiTHix прогРоМ, спрямованих
на виховання екологiчноi (кзеленоi)) культури особистостi, береlкливого
ставлення до Природита ведення здорового способу життя.

Iv. ПРАВовиЙ мЕхАнIзм рЕАлIзАцIi ЕкологIчноi прогрАми
РОЗВИТКУ ТЕРиТоРIi MIсTA вишнЕвЕ тА сЕлА крюкIвщинА

правовi засади реалiзацii цiет Програми скJIадаеться з державного
законодавства, нормативних akTiB прийнятих органами центральноi та мiсцевоi влади
в галузi охорони навколишнього природного середовищ&, рачiонального
ВИКОРиСТання pecypciB та безпеки життедiяльностi населення.

ПРавовий механiзм здiйснення екологiчноi полiтики в УкраIнi i в Вишневiй
мiськiй радi вкJIючас в себе:

- Конститучiю Украiни;
- Закон УкраТни кПро охорону навколишнъого середовища);
- Земельний кодекс Укратни;
- Кодекс Украiни про Надра;
- Водний кодекс УкраIни;
- KOcHoBHi напряМки дерЖавноi полiтикИ УкраТнИ У галузi охорони довкiлля)),

затвердженi постановою Верховноi Ради УкраТни вiд 05.03. 1998 року М 188;
- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро затвердження перелiку J\b ||47

ВiД l 7 ,09.1996 р. видiв дiяльностi, що нitлежить до природоохоронних заходiв> i т. д.
мiсцевi ради несуть вiдповiдальнiсть за стан повномежного природного

середовища на своiй територiт i в межах своет компетенцiI:
- забезпечуютъ реалiзацiю екологiчноТ полiтики УкраТни;
- ДаЮТЬ ЗГОДУ На РОЗМiЩення на своiЙ територiТ пiдприемств, установ, органiзацiй
- ЗаТВеРДЖУЮТъ з урахуванням екологiчних вимог проекти планування i

забудови иа своТй територii.
МIiСцевi ради мох(уть здiйснювати й iншi повноваження вiдповiдно до

з аконодавства Украiни.
ПИтання, що розглядаютъся Вишневою мiською радою i пов'язанi з розмiщенням

та (або) функцiонуванrulм об'сктiв на територiТ MicTa Вишневе та села Крюкiвщина,
якi моltуть мати або вже здiйснюютъ негативний вплив на навколишне середовище i
безпеку життедiяльностi лtодей, обов'язково проходять розгляд в профiльнiй KoMiciT
Вишневоi MicbKoi Ради.

Ч. ЕКОНОМIЧНИЙ МЕХАШЗМ РЕАЛIЗАЦIi ЕКОЛОГННОi
прогрАми розвитку вишнЕвоi MICbKoi вади

Економiчний механiзм реаrriзацii цiсi програми включае в себе засоби
еКОНОМiчного стимулювання природоохоронноi дiялъностi та засоби економiчного



покараНнrI за порушеннЯ чинноГо екологiчного законодавства. Щорiчно, у бюджетi
ВишнеВоi мiсъКоi радИ визначаютьсЯ заходи, джерела та обсяги фiнансуru"rо заходiв
щOд0 0хOрOни навкOлишньOго прирOднOг0 середовища, визначених у цiй Програмi.
щжоролами фiнансування заходiв цiеi Програ*' .,- кошти мiсъкого фонду охорони навколишнього середовища;

- кошти iHBecTopiB;
- кошти з iнших джерел, передбачених чинним законодавством.

И. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗДЦli ПРОГРДМИ

передбаченi заходи фiнансуються за рахунок коштiв загЕшIьного та
спецiального фондiв мiського бюджеТУ, передбач.""* на вiдповiдний перiод:

Назва заходу OpieHToBHa BapTicTb
(тис.грн.)

TepMiH виконання

ВиконаннrI заходiв екологiчноi
програми розвитку на територii м.
Вишневе та сr Крюкiвщина

150,0 2021 piK

2022 piKВиконання заходiв екологiчноi
програми розвитку на територii м.
Вишневе та с. Крюкiвщина

150,0

всього
3 00,0

VII. ОЧIКУВАНI РВЗУЛЬТАТИ РЕАЛIЗАЦIi ПРОГРДМИ

iзацii Програми мае бути створення
життедiялъностi населення у скJIадi MicTa
я ii унiкчtльного природного середовищil,

)го поля, управлiнських i регуляторнихваrкелiв та системи контролю, якi б обмежув€lли надмiьне використання природних
pecypciB, унеМожливЛюв€UIи перевиЩення нормативних рiвнiв ruбрудrення.



пАспорт

Програми рOзвитку Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району Киiвськоi областi

на 202| -2022 рр.

Iнiцiатор розроблення
Програми

Розробник Програми

В iдповiдалъний виконавецъ
Програми

С п i ввиконавцi Програми

TepMiH реалiзацii Програми

Орiентовний заг€шьний обсяг

фiнансових
pecypciB, необхiдних для

реалiзацii

Програми, всього:

В икон авчий KoMiTeT В ишневоi MicbKoi

ради

КП (Управлiння комунального
господарства)) Вишневоi мiськоi ради
Киево-Святошинського району Киiвськоi
областi

2021-2022 роки

200 тис. грн.
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Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiсъкоТ

ради

виконавчий koMiTeT Вишневоi мiсъкоi

Ради


