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Вступ 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і 
регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на 
інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції 
пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в 
процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, 
регіонів і населених пунктів. 

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. 

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». 

Стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року 
здійснювалася за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів 
(ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади. 
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1. Зміст та основні цілі Стратегії розвитку туризму 
міста Вінниці до 2030 року 

Стратегія розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року спрямована на покращення умов 
життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- і 
інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та 
системи надання ринкових і неринкових послуг. 

Бажана «траєкторія» розвитку туризму Вінниці, що має призвести до реалізації стратегічного 
бачення (див. вставку 1), визначається трьома стратегічними напрямами. Кожен з цих 
напрямів конкретизується в стратегічних цілях. Для кожної стратегічної цілі розроблені 
оперативні цілі (табл. 1). 

Вставка 1 
Стратегічне бачення розвитку туризму в м. Вінниця до 2030 року 

Вінниця 2030 – центр відпочинкового та ділового туризму на берегах Південного Бугу зі 
збереженою історичною автентикою, розвиненою мережею наземного та авіасполучення, 
зручною туристичною інфраструктурою, з цілорічною та різноманітною програмою перебування, 
що поєднує сучасність з інтеркультурним минулим та дозволяє насолоджуватися містом і його 
околицями відвідувачам з різними фінансовими можливостями. 

Таблиця 1. Стратегічні та оперативні цілі Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 
2030 року 

Стратегічна ціль Оперативна ціль 

Стратегічний напрям А. Формування та просування туристичних продуктів 

А.1. Розвиток основних 
видів туризму 

А.1.1. Культурно-пізнавальний туризм 
А.1.2. Гастрономічний туризм 
А.1.3. Діловий і освітній туризм 
А.1.4. Активний і екологічний туризм 

А.2. Формування 
«нішевих» туристичних 
продуктів 

А.2.1. Формування сервісів для розвитку медичного й оздоровчого 
туризму 
А.2.2. Формування військово-історичних турпродуктів 
А.2.3. Креативні туристичні продукти 

А.3. Створення системи 
просування туристичних 
продуктів 

А.3.1. Система цифрового просування міста 
А.3.2. Створення та розповсюдження промоматеріалів, видань і 
мобільних додатків 
А.3.3. Системна участь у внутрішніх і зарубіжних туристичних заходах 

Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури для туризму 

Б.1. Розвиток дорожньо-
транспортної 
інфраструктури 

Б.1.1. Формування мережі місць паркування та зупинок туристичного 
транспорту 
Б.1.2. Підвищення рівня доступності туристичних об'єктів для 
маломобільних груп населення й туристів 
Б.1.3. Створення мережі автопрокату, екскурсійного транспорту та 
якісного туристичного таксі 
Б.1.4. Створення мережі зарядних станцій електромобілів, зокрема для 
транзитних туристів 
Б.1.5. Вдосконалення пішохідної, водної та велоінфраструктури 

Б.2. Розвиток 
інфраструктури та 
благоустрій території 
міста 

Б.2.1. Забезпечення питними фонтанами та громадськими вбиральнями 
туристичних локацій 
Б.2.2. Впорядкування міських об'єктів для залучення до туристичної 
сфери 
Б.2.3. Благоустрій місць відпочинку, туристичних зон і об'єктів 
Б.2.4. Стимулювання розширення мережі закладів розміщення та 
інфраструктури ділового туризму 

Б.3. Розвиток 
туристичної 
інфраструктури 

Б.3.1. Створення єдиної мережі туристично-інформаційних центрів / 
пунктів 
Б.3.2. Уніфікація та осучаснення туристичної інформації та навігації у 
місті 
Б.3.3. Перетворення музеїв у сучасні осередки приваблення та 
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Стратегічна ціль Оперативна ціль 

інформування туристів 

Стратегічний напрям В. Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та 
комунікацій в туризмі 

В.1. Підвищення якості 
послуг туристичної 
сфери 

В.1.1. Запровадження програм з підвищення кваліфікації працівників 
туристичної сфери 
В.1.2. Впровадження міжнародних стандартів якості та безпеки в 
туристичній сфері 
В.1.3. Запровадження й розвиток міської картки туриста 

В.2. Стимулювання 
розвитку МСП в туризмі 

В.2.1. Запровадження навчальних програм для розвитку МСП в туризмі 
В.2.2. Створення механізмів фінансових і нефінансових стимулів для 
розвитку МСП в туризмі 
В.2.3. Підготовка й просування інвестиційних пропозицій зі створення та 
модернізації туристичних об'єктів 

В.3. Налагодження 
різнорівневих 
комунікацій 

В.3.1. Сприяння розвитку бізнес-об'єднань (асоціацій, кластерів) в 
туризмі та налагодження комунікацій з ними 
В.3.2. Координація дій міських і обласних органів влади, бізнесу та 
громадськості в туристичній сфері 
В.3.3. Активізація співпраці з міжнародними партнерами 

Стратегія узгоджена з такими стратегічними документами: 

• «Інтеркультурна стратегія Вінниці на період до 2030 року» (рішення від 24.06.2015 р. 
№ 893); 

• «Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці-2030» (рішення від 22 лютого 2019 р. 
№ 1542). 
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2. Характеристика поточного стану довкілля міста 
Вінниці  

Атмосферне повітря 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у м. Вінниці протягом 2013-
2018 років представлена на рис. 1. Спостерігається значне коливання обсягів викидів від 
стаціонарних джерел. Потужним забруднювачем довкілля в місті залишаються пересувні 
джерела забруднення. При цьому левова частка викидів припадає на автотранспорт. 

 
* з 2016 р. дані щодо викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів відсутні у зв’язку зі зміною 
форми статистичної звітності: виключенням даної позиції зі звітів 2 тп-повітря  

Джерело: Доповіді пор стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2013-2018 роки) 

Рис. 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у м. Вінниці у 
2013-2018 роках 

У 2018 році у повітря м. Вінниці від стаціонарних джерел забруднення потрапило 2,486 тис. т 
забруднюючих речовин (без урахування викидів діоксиду вуглецю), що склало 2,6% від 
загального обсягу викидів області. 

Основними забруднювачами повітря в місті залишаються підприємства харчової 
промисловості; підприємства постачання теплової енергії, електроенергії, газу і транспортні 
підприємства. 

Основними речовинами, що забруднюють атмосферне повітря, є неметанові леткі органічні 
сполуки (33,4%), оксид вуглецю (25,5%), сполуки азоту (22,2%), тверді суспендовані частинки 
(9,3%) і метан (6,2%) (рис. 2). 

У м. Вінниця постійний моніторинг атмосферного повітря проводиться Вінницьким обласним 
центром з гідрометеорології двома постами типу «Пост-2». За інформацією обласного 
центру у 2018 р. значних змін у стані забруднення м. Вінниця у порівнянні з 2017 роком не 
відбулося, лише значною мірою зменшилися концентрації діоксиду азоту (і середні, і 
максимальні). 

Середні концентрації за рік по місту за всіма інгредієнтами в кратності ГДК мали значення: 
пил – 0,7 ГДК; діоксид сірки – 0,02 ГДК; оксид вуглецю – 0,3 ГДК; діоксид азоту – 1,25 ГДК; 
фтористий водень – 1,0 ГДК; аміак – 0,25 ГДК; формальдегід – 1,3 ГДК. 
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Джерело: Головне управління статистики у Вінницькій області 

Рис. 2. Обсяги викидів основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення у м. Вінниці у 2018 році, т 

Максимальні концентрації в кратності до ГДК мали такі значення: пил – 0,4 ГДК; діоксид сірки 
– 0,04 ГДК; оксид вуглецю – 0,6 ГДК; діоксид азоту – 2,6 ГДК; фтористий водень – 2,4 ГДК; 
аміак – 0,3 ГДК; формальдегід – 1,5 ГДК. 

Таблиця 2. Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Вінниці у 2018 
році 

Назва забруднюючої 
речовини 

Середньо-річний 
вміст, мг/м3 

Середньо-добові 
ГДК, мг/м3 

Максимальні 
разові ГДК, мг/м3 

Максимальний 
вміст, мг/м3 

Пил 0,1 0,15 0,5 0,2 

Діоксид сірки 0,001 0,05 0,5 0,02 

Оксид вуглецю 1 3 5 3 

Діоксид азоту 0,05 0,04 0,2 0,52 

Фтористий водень 0,005 0,005 0,02 0,048 

Аміак 0,01 0,003 0,035 0,06 

Формальдегід 0,004 0,003 0,2 0,052 

Кадмій 0,001 0,02 1,0 0,01 

Залізо 0,64 4,30 40,0 1,69 

Марганець 0,01 0,05 0,63 0,04 

Мідь 0,03 0,19 2,0 0,14 

Нікель 0,01 0,04 1,0 0,03 

Свинець 0,02 0,04 0,3 0,17 

Хром 0,01 0,06 0,78 0,03 

Цинк 0,06 0,21 50,0 0,28 

У 2014-2018 роках спостерігалася тенденція до зниження в атмосферному повітрі м. Вінниці 
вмісту кадмію, марганцю, міді, хрому, залізу, нікелю, незначною мірою зросли показники по 
свинцю і цинку. 

Індекс забруднення атмосферного повітря (ІЗА) м. Вінниці у 2018 році становив 4,47 і дещо 
зріс порівняно з 2017 роком (4,35). ІЗА складався з суми таких пріоритетних домішок: діоксид 
азоту – 1,23; формальдегід – 1,22; фтористий водень – 0,88; пил – 0,69; оксид вуглецю – 
0,46. 

Водні ресурси 

Водозабезпеченість 

Територію міста перетинає річка Південний Буг, в яку впадають 3 малі річки та 6 безіменних 
струмків загальною довжиною майже 70 км. У межах міста розташовано 9 відкритих штучних 
і природних водойм. 

Гідрологічна мережа міста Вінниці представлена р. Південний Буг та трьома малими річками 
– Тяжилівка, Вишня та Вінничка. Мережа річок і струмків міста досить густа (1,05 км/км2). На 
1 км2 площі припадає 0,77 км річок. Головна річка Вінниці – Південний Буг. Річка має 

230,5; 
9,3%

78,6; 3,2%

552,6; 22,2%

634,7; 25,5%
153,2; 6,2%

830,9; 33,4%

5,8; 0,2%

Тверді суспендовані частинки 

Діоксид сірки 

Сполуки азоту

Оксид вуглецю

Метан 

Неметанові леткі органічні сполуки 

Інші речовини 
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загальну протяжність 806 км, у межах міста – 14 км. Стік Південного Бугу в межах міста 
зарегульований Сабарівським водосховищем. 

Найдовшою (22 км) з малих річок міста є річка Вишня – права притока Південного Бугу. Мала 
річка Тяжилівка друга за довжиною (14 км) і річка Вінничка (13 км) – ліві притоки Південного 
Бугу. 

Річки Вінниці мають змішане живлення, переважно дощовими (близько 51%), талими 
сніговими (близько 23%) та підземними (близько 26%) водами. Стік малих річок 
зарегульований значною кількістю ставків. 

Водопостачання та водовідведення 

Сфера водопостачання міста Вінниці характеризується тим, що основним (для більшості 
районів міста – єдиним) джерелом питної води для містян є річка Південний Буг. 

Водопостачання та водовідведення забезпечується комунальним підприємством 
«Вінницяоблводоканал». Для забезпечення послуг із централізованого водопостачання та 
водовідведення задіяні водозабірна насосна станція, 6 магістральних водоводів Д=400-1200 
мм, 623,1 км мереж водопостачання, та 532,9 км мереж водовідведення, 27 водопровідних 
насосних станцій (ВНС), 23 каналізаційні насосні станції (КНС) та очисні каналізаційні 
споруди (ОКС). 

КП «Вінницяоблводоканал» є найбільшим водоспоживачем у розрізі підприємств у 
Вінницькій області (21% від загального використання води в області). Станом на кінець 
2018 року обласним КП «Вінницяоблводоканал» обслуговувалися 127 тис. домогосподарств 
у м, Вінниця (109 тис. – багатоквартирні будинки, 18 тис. – приватні будинки). Якщо брати до 
уваги, що, за статистикою, середній розмір домогосподарства у Вінниці становить 2,02 особи 
(дані Центру муніципальних систем управління), комунальне підприємство постачає питну 
воду приблизно 256 тис. мешканців. Тобто, Південний Буг є джерелом води для 69% 
населення міста. Місту складно диверсифікувати джерела водопостачання, оскільки іншої 
великої річки немає поряд із Вінницею, а підземні води як альтернатива недостатньо 
досліджені. 

Міський водоканал та особливо очисні споруди в Сабарові потребують технологічного 
переоснащення та розширення потужностей, оскільки вони розраховані на певний об’єм 
обробки води, проте рівень споживання питної води та продукування стоків у місті значно 
збільшився. Ремонт очисних споруд сприятиме впровадженню технологічно ефективних 
методів очищення. 

Труби, а також насосні станції та інші технічні засоби водопостачання та водовідведення у 
Вінниці переважно застарілі та зношені (це стосується як підвідних, так і 
внутрішньобудинкових комунікацій). Тому відбуваються великі втрати води, а витрати на їх 
компенсацію перекладаються на місцевий бюджет і споживачів. 

Застарілі технології очищення, зношеність інфраструктури, втрати води роблять галузь 
водопостачання та водовідведення енергоємною та дорогою у функціонуванні та в 
обслуговуванні. 

Питне водопостачання 

Контроль за якістю питної води в місті здійснює ДУ «Вінницький обласний лабораторний 
центр МОЗ України». В останні роки спостерігається відчутне погіршення якості і безпечності 
питної води у порівнянні з показниками минулих років як за мікробіологічними, так і за 
санітарно-хімічними показниками. 

У 2018 році фахівцями Вінницького обласного лабораторного центру було відібрано та 
лабораторно досліджено на хімічні показники 120 проб питної води із централізованої мережі 
міста, з яких 37 (30.8%) не відповідало вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною». Невідповідність по запаху, pH, 
перманганатній окисності. На бактеріологічні показники досліджено 120 проб, з яких 
11 (9,2%) невідповідаючих. Невідповідність зареєстрована, в основному, по вмісту загальних 
коліформ. 
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В ході моніторингу якості води криниць громадського використання для лабораторних 
досліджень на хімічні та бактеріологічні показники відібрано воду зі 137 криниць. 
Невідповідність якості води нормативним вимогам за хімічними показниками зареєстрована в 
120 (87,6%), за бактеріологічними показниками – в 63 (46,0%) пробах. 

З річки Південний Буг упродовж 2018 року досліджено на хімічні показники 46 проб води, з 
яких не відповідало нормативам 46 проб (100%). Невідповідність якості води р. Південний 
Буг нормативним вимогам зареєстрована по органолептичних показниках, водневому 
показнику, загальній жорсткості, (pH), БСК-5, БСК-20, аміаку, окисності та формальдегіду. На 
бактеріологічні показники досліджено 46 проб, з них у 34 пробах (73,9%) виявлено 
перевищення вмісту лактозо-позитивних кишкових паличок, St. aureus. Із досліджених 
46 проб у 1 пробі виявлені яйця гельмінтів (2,2%). Збудників інфекційних хвороб не 
виявлено. 

Відходи 

Динаміка утворення та накопичення відходів у м. Вінниці представлена на рис. 3. Як можна 
бачити, кількість утворених і накопичених відходів невпинно зростає. 

 

Джерело: Головне управління статистики у Вінницькій області 

Рис. 3. Динаміка основних показників утворення та накопичення відходів у м. Вінниці 

У 2018 році найбільше відходів I–ІV класів небезпеки утворилося у Вінниці – 28,9% від 
загальної кількості обласних відходів. У місті утворилося 514,3 тис. т відходів I–IV класів 
небезпеки, в тому числі 277,6 т відходів І–ІІІ класів небезпеки. Із загальної кількості відходів 
було утилізовано 48,2 тис. т (у 2017 р. – 1,4 тис. т), спалено – 55,2 тис. т (у 2017 р. – 55,8 тис. 
т), видалено у спеціально відведені місця – 102,9 тис. т (у 2017 р. – 94,9 тис. т). 

Озеленення та природоохоронні території міста 

Загальна площа зелених насаджень міста становить 3640,8 га, зокрема 971,8 га загального 
користування. 

На території міста знаходяться 13 об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною 
площею 151,97 га (табл. 3). 

Таблиця 3. Перелік об’єктів природно-заповідного фонду м. Вінниці 
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створено об'єкт 

Місце знаходження 

 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

1. Ботанічний сад 
«Поділля» 

72,0 Постанова 
Держкомприроди УРСР від 
30.08.90 р. №18 

м. Вінниця, 
вул. Пирогова,155 

2. Центральний парк 
культури і відпочинку 
ім. Горького 

30,0 Постанова 
Держкомприроди УРСР від 
30.08.90 р. №18 

м. Вінниця, 
вул. Хлібна,1 

3. Парк Дружби народів   м. Вінниця, 
вул. Андрія Первозваного 

 Пам’ятки природи місцевого значення 
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 Ботанічні 

4. Красень дуб 0,01 Рішення облвиконкому 
№371 від 29.08.84 р. 

м. Вінниця 
(біля стоматологічної 
поліклініки, вул. 9-го Січня, 24) 

5. Дуб велетень 0,01 Рішення облвиконкому 
№371 від 29.08.84 р. 

м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке Шосе, 6 

6. Сосна веймутова 
(8 шт.) 

0,05 Рішення облвиконкому 
№371 від 29.08.84 р. 

м. Вінниця, 
вул. Свердлова, 106 

7. Алея горіха Зібольда 1,0 Рішення облвиконкому 
№371 від 29.08.84 р. 

м. Вінниця, 
вул. Пирогова, від №154 до 
«Електромережі» 

8. Алея вікових лип 3,8 
(140) 

Рішення облвиконкому 
№371 від 29.08.84 р. 

м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе 

 Комплексні 

9. Музей-садиба М. 
Коцюбинського 

0,6 Рішення 13 сесії 22 
скликання облради від 
26.12.97 р. 

м. Вінниця, 
вул. І. Бевза – 
пл. М. Коцюбинського 

 Парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва місцевого значення 

10. П’ятничанський парк 32,0 Рішення облвиконкому 
№187 від 13.05.96, №335 
від 22.06.72 р. 

м. Вінниця, 
вул. Мічуріна, 32 

11. Парк ім. О.І. Ющенка 15,0 Рішення облвиконкому 
№441 від 30.07.69, №335 
від 22.06.72 р. 

м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 109 

12. Дендрарій лісово-
дослідної станції 

5,8 Рішення облвиконкому 
№441 від 30.07.69, №335 
від 22.06.72 та №371 від 
29.08.84 р. 

м. Вінниця, 
вул. Максимовича, 39 

13. Музей-садиба 
М.І. Пирогова 

18,7 Розпорядження Вінницької 
облдержадміністрації від 
22.12.95 р. №200 

м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 155  
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3. Основні екологічні проблеми міста Вінниці 
1) Забрудненість водойм і підземних вод  

Станом на 2018 рік Південний Буг має четвертий рівень забрудненості (передостанній у цій 
класифікації), до того ж стан води в річці різко погіршився в останні роки. Місто Вінниця, крім 
річки Південний Буг, має розгалужену систему малих річок (Тяжилівка, Вінничка, Вишенька) 
та їхніх приток, окремих потічків і струмків, особливо в районах міста з горбистим рельєфом 
(П’ятничани, Корея, лісові масиви на північному заході міста, окремі райони Старого Міста), а 
також значну кількість природних і штучних озер та водойм. Враховуючи санітарний стан 
деяких водних об’єктів міста, відсутність каналізування в окремих районах і комплексного 
контролю за якістю води в цих водоймах, усе, що потрапило до них, потрапляє і у Південний  
Буг як основне джерело водопостачання Вінниці. 

Значне забруднення р. Південний Буг вище зони санітарної охорони водозабірних споруд 
відбувається у смт Стрижавці, де немає централізованого каналізування. На території ж 
міста забруднення відбувається за рахунок стічних вод із підприємств і приватних 
домогосподарств, очисних споруд каналізації, зливової каналізації. 

Збір та очищення талої й дощової води є важливим для якості питної води. Враховуючи 
кліматичний характер зим (потреба у використанні соляних сумішей для безпечного 
пересування містом), автомобілізацію міського середовища (осідання шкідливих часток від 
шин на поверхні землі) та проблеми з озелененням у місті (відсутність достатнього 
озеленення, особливо на основних магістралях міста, яке вбирало б негативні компоненти з 
повітря), потреба в очищенні талих і дощових вод, які зносять шкідливі елементи в 
Південний Буг, стає очевидною. 

Є проблема забруднення поверхневих водних об’єктів, на які Вінниця не впливає або 
впливає лише опосередковано. Зокрема, це стосується неконтрольованості стоків за межами 
Вінниці. Надмірне використання добрив і несанкціонований стік з підприємств і приватних 
домогосподарств, які відбуваються вище за течією Бугу, ставлять місто у патову ситуацію: 
Вінниця не може прямо впливати на використання водних ресурсів та запобігти їхньому 
забрудненню, наприклад, містами Хмельницьким, Хмільником або фермерами області, але 
вона змушена використовувати воду, яку отримує. 

Вінницю не оминула проблема зміни клімату, і на водну сферу вона вплинула чи не 
найбільше: у Вінницькій області спостерігається падіння рівня підземних вод і обміління (або 
пересихання) річок. 

Окремо варто відзначити стан підземних вод, які також є джерелом водонасичення Бугу: 
місто не контролює стану підземних вод, а враховуючи наявність таких забруднювачів ґрунту 
та підземних вод, як, наприклад, терикон (відвал відходів хімічної промисловості) на 
території колишнього заводу «Хімпром», якість води в них є сумнівною. 

Не менш важливим є соціальний аспект проблеми: невід’ємною ланкою забезпечення міста 
якісною питною водою є людський фактор. Йдеться про відсутність культури економії та 
бережливого ставлення до води. Для багатьох жителів Вінниці не є чимось жахливим і 
протиправним зливати неочищені стоки в малі річки або водойми, розташовані поряд. На 
жаль, окремі підприємства також не завжди піклуються про якість води та про її ефективне 
використання й очищення. Унаслідок цього відбувається забруднення водойм, а місто не 
завжди має правові інструменти для боротьби з цим явищем. 

2) Незадовільна якість питної води 

Очищення річкової води проводиться застарілими, енергозатратними та, що найважливіше, 
шкідливими для здоров’я містян методами. І проблема не лише в технології очищення, а й у 
самій воді, яку доводиться очищати. Щоб зробити придатною для пиття брудну воду, 
необхідна велика кількість реагентів. Очищення води відбувається згідно із застарілими 
стандартами, які розраховані на зовсім інші потреби і технології. У галузі водопостачання 
дуже важко впровадити нові технології та практики, оскільки ні технічний персонал, ні 
інфраструктура не готові до них. На сьогодні більшість міських водоканалів залежні від 
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постачання сировини для очищення води, яка виготовляється на єдиному підприємстві 
країни. Якщо станеться надзвичайна ситуація (наприклад, зупинка роботи заводу 
«Дніпроазот», яка вже мала місце), цілі міста, включно з Вінницею, втратять здатність 
забезпечувати базову потребу містян у питній воді. 

Труби, а також насосні станції та інші технічні засоби водопостачання та водовідведення у 
Вінниці переважно застарілі та зношені (це стосується як підвідних, так і 
внутрішньобудинкових комунікацій). Тому відбуваються великі втрати води, а витрати на їх 
компенсацію перекладаються на місцевий бюджет і споживачів. 

Постачання якісної питної води апріорі неможливе за ситуації, коли окремі райони міста 
частково або взагалі не підключені до каналізації (такі, як П’ятничани, Корея, Пирогово, 
Сабарів, Старе Місто, Малі Хутори, Хутір Шевченка, Тяжилів). Постачання якісної питної 
води має свій колообіг (каналізація – річка – водоканал – кран – вода у склянці – каналізація), 
і каналізування є початком і водночас завершальним етапам цього колообігу. 

Вінниця не зможе отримувати якісну питну воду, якщо не буде кваліфікованих спеціалістів, 
які утримуватимуть цю сферу на належному рівні. Відбувається масштабний відтік кадрів з 
галузі. Здобуття спеціальної освіти не вважається ознакою престижу та статусу, а фінансове 
забезпечення та умови праці в галузі змушують покидати роботу тих, хто вже працює. Ця 
проблема має тривалий негативний ефект: з одного боку, втрачаються інженерні традиції та 
знання, набуті впродовж десятків років функціонування сфери, з іншого – відсутність нових 
кваліфікованих працівників означає відсутність нових ідей і підходів, які робитимуть сферу 
водопостачання та водовідведення більш ефективною. 

3) Зростання кількості відходів і неналежне поводження з ними 

Показник утворення побутових відходів у місті Вінниці в середньому становить 2 м3/рік на 
одного мешканця. Це приблизно 280 кг на рік. Ця цифра є значно меншою, ніж у середньому 
в країнах ЄС, – 480 кг на одну особу (згідно з даними Євростату, 2016 рік). Проте рівень 
переробки відходів у країнах ЄС є істотно глибшим та більш комплексним, ніж у Вінниці. Для 
прикладу: кожен швед продукує 443 кг відходів на рік, а ступінь переробки цих відходів 
(спалювання та сортування на вторсировину) становить понад 90 %. Враховуючи тенденцію 
до збільшення кількості відходів у Вінниці, це питання залишатиметься актуальним для міста 
все наступне десятиліття. 

В окремих районах міста є можливість сортування сміття на дві фракції (вологу та суху), а 
сміттєсортувальна станція виокремлює із сухої фракції відходи, придатні для вторинної 
переробки (скло, папір, ПЕТ-пляшку). Проте через низьку культуру сортування містян хоча б 
на дві фракції, глибше сортування та виділення вторинної сировини на сортувальній станції 
стає малоефективним. 

Важливим компонентом побутових відходів, який має колосальний вплив на довкілля, є 
небезпечні відходи: батарейки та акумулятори, ртутні лампи, мастила та побутова хімія 
тощо. У Вінниці немає спеціалізованих підприємств, які здатні їх безпечно утилізувати та 
переробляти. Більше того, таких підприємств – одиниці по всій Україні. Як наслідок – 
відсутній ефективний контроль за їх утилізацією. 

Однією з найбільших проблем у місті є неналагоджений збір і перевезення небезпечних 
відходів у складі побутових (батарейки та акумулятори, елементи електричного та 
електронного обладнання, термометри, люмінесцентні лампи та інші). Мережа пунктів 
прийому використаних батарейок недостатньо розвинена у місті, а відсутність інформації у 
населення про подальший шлях до утилізації породжує недовіру та ставить під сумнів 
доцільність їх збору. 

Вінниця динамічно розвивається та розбудовується, продукуючи велику кількість 
будівельних відходів. Цей тип відходів потребує окремого підходу до переробки, оскільки в 
ньому можуть міститися небезпечні речовини (наприклад, азбест) і він є джерелом великої 
кількості вторинної сировини (піску, щебню, гравію, деревини, металу тощо), яку порівняно 
легко відсортувати. На жаль, у Вінниці не налагоджена система сортування будівельних 
відходів, і вони зазвичай захоронюються разом із побутовими. 
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Окремої переробки потребують такі відходи, як побутова техніка, меблі, механічні пристрої 
(включно з транспортними засобами), оскільки вони містять безліч елементів, які є 
потенційною вторинною сировиною. Для Вінниці це питання надзвичайно актуальне, оскільки 
продукують такі відходи як окремі містяни (техніка та меблі), так і місто в цілому (наприклад, 
необхідно розуміти, яким чином утилізувати старі трамваї і тролейбуси, які не підлягають 
ремонту). 

Неправильне поводження з відходами (перевезення, зберігання, знешкодження) створює 
значну небезпеку для довкілля та є однією з головних причин зараження ґрунту і ґрунтових 
вод, через які інфекція й токсичні речовини можуть поширюватися від центру зараження на 
значні відстані. Невідповідність між прогресуючим накопиченням побутових відходів і 
методами, спрямованими на запобігання їх утворенню, загрожує не лише поглибленням 
екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому. В Україні лише 
мала частина відходів потрапляє на заготівельні пункти вторинної сировини. А оскільки 
індустрія переробки відходів на вторинну сировину слабо розвинена, то їхня більша частка 
захоронюється на міському полігоні. 

4) Перевантаження потужностей полігона для захоронення побутових відходів 

Полігон твердих побутових відходів м. Вінниці, розташований поблизу с. М. Стадниця 
Вінницького району, є перевантаженим і через значний внесок у забруднення довкілля 
включений до 100 найбільших забруднювачів України. На Стадницькому полігоні ведуться 
роботи, спрямовані на зменшення негативного впливу на довкілля (пересипка ґрунтом, 
проведення гідрологічних досліджень, здійснюється часткове сортування), проте вирішити 
питання закриття цього полігону та облаштування нового вирішити ще не вдалося. Полігон у 
Стадниці здатен приймати вінницьке сміття не більше ніж 7 років, а новий полігон у Людавці 
має бути побудований з урахуванням нових методик поводження з відходами і потребує 
значного фінансування для його розвитку. 

Вивезення побутових відходів із міста здійснюється на полігон біля с. Стадниці, а їх 
щоденний обсяг становить 1700–2000 кубічних метрів. Однак міський полігон майже 
вичерпав свої можливості щодо подальшої експлуатації та прийому відходів, тому розпочато 
будівництво комплексу зі знешкодження побутових відходів на земельній ділянці біля с. 
Людавки Жмеринського району. Крім того, з 2015 р. запроваджено систему роздільного 
збору побутових відходів. Для забезпечення належного рівня надання послуг із вивезення 
побутових відходів необхідне щорічне оновлення контейнерів (зокрема, для роздільного 
збору), будівництво нових контейнерних майданчиків і ремонт під’їзних шляхів до наявних, а 
також комплекс зі знешкодження відходів. 

5) Забруднення ґрунтів небезпечними відходами 

Основними джерелами утворення токсичних промислових відходів у місті є підприємства 
машинобудівної, хімічної галузей, виробництва та постачання електроенергії, газу та води. 
Це відходи гальванічних виробництв, нафтопродукти, відпрацьовані люмінесцентні лампи. 

У Вінниці за радянських часів функціонували підприємства-гіганти (в основному хімічної та 
машинобудівної промисловості), які продукували промислові відходи у великих кількостях. 
Сьогодні це підприємства-банкрути без власників, а отже, без  відповідальних за відвали 
промислових відходів на їхній території (це колишні підприємства ВАТ «Термінал», 
ВАТ «Завод «Ореол», ВАТ «Вінницький підшипниковий завод» і колишнє ВО «Хімпром»). 
Небезпечні відходи, що зберігаються протягом такого тривалого часу, становлять загрозу 
екологічній безпеці. Унаслідок цього, місто опинилося сам на сам із проблемою, не 
володіючи технологією переробки таких відходів і достатнім фінансовим ресурсом для їх 
утилізації. 

Вінницький хімзавод колись був найбільшим у місті підприємством, яке виробляло різну 
продукцію: від суперфосфатів до мийних засобів. На земельній ділянці ліквідованого 
ВО «Хімпром» були утворені відходи хімічного виробництва, в тому числі фосфогіпс. 
Відповідно до протоколу №10 від 07.05.2013 р. міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій організовані роботи з вимірювання об'єму 
насипу (відвалу) фосфогіпсу та визначенню його маси. Станом на 10 травня 2013 р. насип 
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(відвал) фосфогіпсу мав наступні параметри: об'єм – 340,7 тис. м3; маса – 421,11 тис. т. 
У травні 2013 року ПП «Подільська промислова компанія» було вивезено 3250 т відходів 
фосфогіпсу. Вивезення відходів призупинено. 

Відповідно до статистичної звітності, станом на 01 січня 2006 року впродовж виробничої 
діяльності на ВАТ «Завод «Термінал» було накопичено 120,365 т небезпечних відходів 
гальванічного виробництва І-ІІІ класів небезпеки. На території колишнього підприємства 
ВАТ «Завод «Ореол» у підземному резервуарі знаходиться близько 20 т відходів 
гальванічного виробництва. Питання утилізації накопичених відходів не вирішується через 
банкрутство підприємств. 

6) Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та промислових 
підприємств 

Динамічне зростання обсягів і розширення сфери виробничої діяльності спричиняють 
посилення антропогенного навантаження на довкілля. Атмосферне повітря забруднюється 
різними газами, суспендованими дрібними часточками і рідкими речовинами, які негативно 
впливають на живих істот, погіршуючи умови їх існування. 

Автомобільний транспорт слід віднести до категорії найбільш небезпечних джерел 
забруднення атмосферного повітря міста, адже вихлопні гази двигунів автомобілів містять 
суміш, у складі якої більш ніж двісті компонентів, серед них чимало канцерогенів (азот, 
вуглекислий газ, сажа тощо). До 2015 року основну масу забруднення атмосфери (приблизно 
80% усього обсягу) формували викиди автотранспорту. Завдяки модернізації та створенню 
нової транспортної інфраструктури, оновленню рухомого складу комунального транспорту у 
2015 році, за даними Головного управління статистики у Вінницькій області, обсяги викидів 
від пересувних джерел забруднення (зокрема, автотранспорту) зменшилися: у 2015 році 
викинуто 11,8 тис. т, що на 4,5 тис. т менше, ніж у 2012 році – 16,3 тис. т. 

У 2018 році значних змін у стані забруднення м. Вінниця у порівнянні з 2017 роком не 
відбулося, лише концентрації діоксиду азоту зменшились значною мірою (і середні, і 
максимальні). У 2014-2018 роках спостерігалася тенденція до зниження вмісту в 
атмосферному повітрі м. Вінниці кадмію, марганцю, міді, хрому, залізу, нікелю, незначною 
мірою зросли показники по свинцю і цинку. 

7) Зменшення кількості зелених зон і насаджень 

Значна частина зелених насаджень міста досягла вікової межі та потребує постійного 
оновлення і належного утримання, а зелені зони – своєчасного виконання капітального 
ремонту та реконструкції. Впродовж останніх років проведена значна робота з капітального 
ремонту та реконструкції зелених зон міста із застосуванням сучасних дизайнерських рішень 
(проспект Космонавтів, вул. Замостянська, Центральний парк, інші), втім, необхідно 
збільшувати площі зелених насаджень у місцях загального користування, створюючи нові 
парки та сквери у північному і східному районах міста. 

Останніми роками у м. Вінниці стан зелених насаджень погіршується, а кількість зелених зон 
скорочується. Це зумовлено комплексом причин: зміна клімату та посилення у зв`язку з цим 
екстремальних погодних явищ, розвиток інфраструктури міста, нераціональні заходи щодо 
утримання та догляду за зеленими насадженнями, низька екологічна культура населення. 
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4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля 
Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (№2697-VIII від 
28.02.2019). Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час розроблення і 
затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального 
та місцевого розвитку. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року» (№722/2019) має бути забезпечено дотримання Цілей сталого розвитку України 
на період до 2030 року. 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№1264-XII від 
26.06.91) визначено (ст. 19), що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі 
охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції: 

а) здійснюють реалізацію рішень відповідних рад; 

б) координують діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на 
території відповідно села, селища, міста, незалежно від форм власності та підпорядкування; 

в) організують розробку місцевих екологічних програм; 

д) затверджують за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 
середовища для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних 
ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до 
забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього 
природного середовища за межами відповідно села, селища, міста; 

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на своїй території; 

є) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного 
середовища у складі місцевих бюджетів; 

ж) погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій 
з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних 
ресурсів; 

з) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, 
установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, 
захворюваності населення; 

и) організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян; 

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення. 

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну 
екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною 
Радою України (№562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу 
окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні проведення СЕО регламентується 
Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№2354-VIII від 20.03.2018). 

Юридичні засади поводження з водними ресурсами визначаються Водним кодексом України 
(№214/95-ВР від 06.06.95) та іншими законодавчими актами, що були розроблені для 
забезпечення збереження, збалансованого й науково обґрунтованого використання та 
відновлення водних ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення, зараження й 
виснаження, запобігання та пом’якшення негативного впливу, покращення екологічного стану 
водних об’єктів і захисту прав водокористувачів. 

Найголовнішими питаннями у сфері водопостачання та водовідведення є дозвіл на забір 
води із джерел водопостачання (дозвіл на спеціальне водокористування) і дозвіл на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1268-12
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скидання очищених та неочищених стічних вод у навколишнє середовище. 
З 18 травня 2013 р. дозволи на спеціальне водокористування надаються не Мінприроди 
України, а Радою міністрів АР Крим і обласними адміністраціями (для водних ресурсів 
державного значення) та органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього 
природного середовища АР Крим і обласними радами (для водних ресурсів місцевого 
значення). Водночас процедури надання таких дозволів залишилися незмінними. 

Основне чинне екологічне законодавство та норми у сфері користування водними 
ресурсами: 

• постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
спеціальне водокористування»; 

• постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження 
нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік 
забруднюючих речовин, скидання яких нормується»; 

• Державні санітарні норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною»; 

• наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження 
Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) 
речовин у водні об'єкти із зворотними водами»; 

• постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони 
водних об'єктів». 

Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги у сфері охорони 
атмосферного повітря визначаються в Законі України «Про охорону атмосферного повітря» 
(№2707-XII від 16.10.92). Основне чинне законодавство та норми у сфері захисту 
атмосферного повітря: 

• постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження 
нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів 
стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря»; 

• постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок 
видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами»; 

• постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок 
здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»; 

• посібник з інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря; 

• максимальні допустимі концентрації та «можливі рівні безпечного ефекту» для 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для заселених територій. 

Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом України «Про 
відходи» (№187/98-ВР від 05.03.1998) та іншими законодавчими актами, що були розроблені 
для регулювання діяльності з метою уникнення чи мінімізації утворення відходів, зберігання 
й поводження з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків для довкілля і здоров’я 
людини від утворення, зберігання та поводження з відходами. Повноваження місцевих 
державних адміністрацій у сфері поводження з відходами визначаються статтею 20 закону 
«Про відходи». 

В Україні сформовано інвестиційне законодавство, в якому, зокрема, значна увага 
приділяється необхідності дотримання екологічних норм в процесі інвестиційної діяльності. 
Так Законом України «Про інвестиційну діяльність» (№1560-XII від 18.09.1991) 
встановлюється заборона інвестування в об'єкти, створення і використання яких не 
відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших 
норм, встановлених законодавством України (ст. 4). В разі порушення екологічних, 
санітарно-гігієнічних та архітектурних норм державний орган може прийняти рішення про 
зупинення або припинення інвестиційної діяльності (ст. 21). Також в ст. 8 зазначається, що 
інвестор зобов'язаний одержати висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках та порядку, 
встановлених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (№2059-VIII від 23.05.2017). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2708-12
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5. Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації 
Стратегії 

Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Стратегії визначалися відповідно до 
контрольного переліку, наведеного в табл. 4. 

Таблиця 4. Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Стратегії відповідно 
до контрольного переліку 

Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше
ння 

існуючої 
ситуації 

Так 
Ймові

рно 
Ні 

Повітря 

1.  Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел? 

  ●  

2.  Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних 
джерел? 

  ● + 

3.  Погіршення якості атмосферного повітря?   ● + 

4.  Появу джерел неприємних запахів?   ●  

5.  Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які 
локальні чи регіональні зміни клімату? 

  ●  

Водні ресурси 

6.  Збільшення обсягів скидів у поверхневі води?   ●  

7.  Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, 
як температура, розчинений кисень, прозорість, але не 
обмежуючись ними)? 

  ●  

8.  Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти?   ●  

9.  Значне зменшення кількості вод, що використовуються для 
водопостачання населення? 

  ●  

10.  Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 
погіршення якості очистки стічних вод? 

  ●  

11.  Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з 
водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення)? 

  ● 
 

12.  Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни 
обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту? 

  ● 
 

13.  Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок 
регіону? 

  ● + 

14.  Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод?   ●  

15.  Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж 
шляхом порушення водоносних горизонтів)? 

  ● 
 

16.  Забруднення підземних водоносних горизонтів?   ●  

Відходи 

17.  Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів?  ●  + 

18.  Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових 
відходів IV класу небезпеки? 

  ●  

19.  Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки?   ●  

20.  Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з 
відходами? 

  ●  

21.  Утворення або накопичення радіоактивних відходів?    ●  

Земельні ресурси 

22.  Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару?   ●  

23.  Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів?   ●  

24.  Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу?   ●  

25.  Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, 
провали землі та інші подібні загрози через нестабільність 
літогенної основи або зміни геологічної структури? 

  ● 

 

26.  Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або 
планованій практиці використання земель? 

  ● 
 

27.  Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та   ●  
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Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Негативний вплив Пом’якше
ння 

існуючої 
ситуації 

Так 
Ймові

рно 
Ні 

цілями місцевих громад? 

Біорізноманіття 

28.  Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на їх території тощо)? 

 ●   

29.  Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або 
територіальному представництві? 

  ●  

30.  Збільшення площ зернових культур або сільськогосподарських 
угідь в цілому? 

  ● 
 

31.  Порушення або деградацію середовищ існування диких видів 
тварин? 

  ● + 

Рекреаційні зони та культурна спадщина  

32.  Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних 
можливостей? 

  ● + 

33.  Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної 
спадщини? 

  ● + 

34.  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 

35.  Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості 
населення будь-якої території? 

  ●  

36.  Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення 
нових потреб у житлі? 

  ● 
 

37.  Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему? Зміни в 
структурі транспортних потоків? 

 ●  + 

38.  Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень? 

  ● 
 

39.  Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні 
послуги? 

  ●  

40.  Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я 
людей? 

  ● + 

Екологічне управління та моніторинг 

41.  Послаблення правових і економічних механізмів контролю в 
галузі екологічної безпеки? 

  ●  

42.  Погіршення екологічного моніторингу?   ●  

43.  Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого 
самоврядування на процеси техногенного навантаження? 

  ●  

44.  Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей 
виробництва? 

  ●  

Інше 

45.  Підвищення рівня використання будь-якого виду природних 
ресурсів? 

  ● 
 

46.  Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу?   ●  

47.  Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії?   ●  

48.  Суттєве порушення якості природного середовища?   ●  

49.  Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, які 
ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у 
майбутньому? 

  ● 

 

50.  Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності викличуть значний 
негативний екологічний ефект, що матиме значний негативний 
прямий або опосередкований вплив на добробут людей? 

  ● 

 

На основі оцінок, представлених в табл. 4, можна зробити такі висновки щодо ймовірних 
наслідків для довкілля від реалізації Стратегії: 
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Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Стратегії не передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану. 
Можливе, навіть, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
пересувних джерел і покращення якості атмосферного повітря внаслідок створення мережі 
зарядних станцій електромобілів (оперативна ціль Б.1.4) та розвитку пішохідної та 
велоінфраструктури (оперативна ціль Б.1.5). 

Вплив на водні ресурси. Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких 
призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому реалізація 
Стратегії не повинна призвести до погіршення стану водних ресурсів. Разом з тим, Стратегія 
містить оперативне завдання «Впорядкування природних об’єктів на території міста…» 
оперативної цілі Б.2.3, досягнення якої може сприяти поліпшенню екологічного стану малих 
річок міста. 

Відходи. Територія міста характеризується достатньо високим рівнем утворення і 
накопичення обсягів твердих побутових відходів. Разом з тим, Стратегія не передбачає 
реалізації завдань, які призводитимуть до суттєвого зростання обсягів відходів, хоча наявна 
тенденція збільшення обсягів утворення відходів, а також зростання кількості туристів 
ймовірно можуть призвести до збільшення кількості утворюваних ТПВ. Сприяти зменшенню 
кількості утворюваних твердих відходів може впровадження міжнародних стандартів якості в 
туристичній сфері (оперативна ціль В.1.2). 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Стратегії не передбачається збільшення 
вітрової та водної ерозії ґрунтів, погіршення якості земельних ресурсів, а також зміни у 
топографії або в характеристиках рельєфу та поява таких загроз, як зсуви, селеві потоки, 
провали землі та інші подібні загрози. 

Вплив на біорізноманіття. В Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можуть 
призвести до негативного впливу на біорізноманіття. Разом з тим, розвиток туризму на 
природоохоронних територіях (оперативна ціль А.1.4) ймовірно може призвести до 
негативного впливу на об’єкти природно-заповідного фонду, якщо туроператори не 
дотримуватимуться в повній мірі природоохоронних вимог. Реалізація завдання 
«Впорядкування природних об’єктів на території міста…» (оперативна ціль Б.2.3) може 
сприяти покращенню середовищ існування диких видів тварин. 

Вплив на рекреаційні зони та культурну спадщину. Реалізація Стратегії не має 
призводити до негативного впливу на кількість і якість рекреаційних можливостей та на 
наявні об’єкти історико-культурної спадщини. Натомість, сприяти зростанню кількості та 
якості наявних рекреаційних можливостей та покращенню естетичних показників зон 
відпочинку біля річок може реалізація оперативної цілі Б.2.3 «Благоустрій місць відпочинку, 
туристичних зон і об’єктів». Реалізація оперативних цілей А.1.1 «Культурно-пізнавальний 
туризм» і Б.3.3 «Перетворення музеїв у сучасні осередки приваблення та інформування 
туристів» має сприяти збереженню культурної спадщини міста. 

Вплив на населення та інфраструктуру. Реалізація стратегічної цілі Б.1 «Розвиток 
дорожньо-транспортної інфраструктури» ймовірно може призвести до змін у структурі 
транспортних потоків. Разом з тим, це можуть бути й позитивні зміни, пов’язані з розвитком 
електротранспорту, велосипедних маршрутів і пішохідної інфраструктури. 

Стратегія не передбачає появу нових ризиків для здоров’я населення міста. Сприяти 
покращенню здоров’я містян і гостей міста має реалізація оперативної цілі А.2.1 
«Формування сервісів для розвитку медичного й оздоровчого туризму» та стратегічної цілі 
Б.2 «Розвиток інфраструктури та благоустрій території міста». 

Екологічне управління, моніторинг та інше. Стратегія не передбачає послаблення 
правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки. Стратегія 
передбачає створення системи моніторингу та її реалізацію. Моніторинг базуватиметься на 
аналізі досягнення запланованих результатів з використанням визначених показників 
(індикаторів), серед яких мають бути й екологічні індикатори. 
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Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких 
можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у 
сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

Таким чином, реалізація Стратегії не має супроводжуватися появою нових негативних 
наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може 
призвести до покращення екологічної ситуації на території міста. 
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6. Заходи, що передбачається вжити для 
запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання Стратегії 

Під час проведення аналізу ймовірних негативних наслідків для довкілля від реалізації 
Стратегії було виявлено ряд оперативних цілей, завдання яких потребують серйозної уваги 
під час їх реалізації, щоб не припустити негативного впливу на довкілля, або які доцільно 
скоригувати для того, щоб посилити позитивні наслідки для довкілля та здоров’я населення 
внаслідок реалізації Стратегії. Відповідні пропозиції наведені в табл. 5. 

Таблиця 5. Пропозиції до цілей і завдань Стратегії 

Оперативна ціль Пропозиція 

Стратегічний напрям А. Формування та просування туристичних продуктів 

А.1.4. Активний і екологічний 
туризм 

Розроблення еколого-туристичних карт території міста та околиць 
(з чітко визначеними екологічними маршрутами і маршрутами 
активного туризму, відомостями про основні природоохоронні 
об’єкти, різноманіття флори та фауни) 

Проведення екологічного аудиту і паспортизації туристичних 
територій та об’єктів з обов’язковим визначенням допустимої 
рекреаційної місткості та екологічної стійкості ландшафтів 

А.3.1. Система цифрового 
просування міста 

Створення веб-сторінки «Довкілля міста Вінниці та околиць» на 
туристичному порталі Vinnytsia.city 

А.3.2. Створення та 
розповсюдження 
промоматеріалів, видань і 
мобільних додатків 

Здійснення всебічної інформаційної підтримку ідеї збалансованого 
розвитку серед усіх заінтересованих сторін (туристів, виробників 
послуг, органів влади, громадських організацій, природоохоронних 
структур) 

Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури для туризму 

Б.1.1. Формування мережі 
місць паркування та зупинок 
туристичного транспорту 

Впровадження проектів з розвитку інфраструктури туризму на 
основі повного врахування природоохоронних вимог 

Б.2.3. Благоустрій місць 
відпочинку, туристичних зон і 
об'єктів 

Забезпечення переходу до використання ресурсозберігаючих і 
екологічних норм і стандартів у всіх новозбудованих та 
реконструйованих закладах розміщення туристів і рекреантів 

Збільшення площі та поліпшення стану зелених насаджень в місті 

Стратегічний напрям В. Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в 
туризмі 

В.1.1. Запровадження програм 
з підвищення кваліфікації 
працівників туристичної сфери 

Включення в програми підвищення кваліфікації працівників 
туристичної сфери питань екологічної освіти та освіти для сталого 
розвитку 

В.1.2. Впровадження 
міжнародних стандартів якості 
та безпеки в туристичній сфері 

Запровадження системи екологічного менеджменту в сфері 
управління туристичною діяльністю 

В.2.1. Запровадження 
навчальних програм для 
розвитку МСП в туризмі 

Включення в навчальні програми для розвитку МСП в туризмі в 
питань розвитку «зеленого» бізнесу 

В.2.2. Створення механізмів 
фінансових і нефінансових 
стимулів для розвитку МСП в 
туризмі 

Інформування щодо можливості отримання кредитів для малого і 
середнього бізнесу в туристичній сфері 

В.2.3. Підготовка й просування 
інвестиційних пропозицій зі 
створення та модернізації 
туристичних об'єктів 

Розроблення критеріїв екологічної безпечності інвестиційних 
пропозицій та запобігання можливим негативним наслідкам для 
довкілля від реалізації інвестиційних проектів 
Застосування екологічних критеріїв під час підготовки та відбору 
інвестиційних пропозицій щодо розвитку окремих видів туризму 

В.3.2. Координація дій міських 
і обласних органів влади, 
бізнесу та громадськості в 
туристичній сфері 

Сприяння залученню громадськості та місцевих жителів до 
екологічних фестивалів і природоохоронних акцій 

Підтримка громадських екологічних ініціатив, у тому числі 
молодіжних 
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7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив 
Умовою формування сценаріїв є їх альтернативність. Традиційно розглядають три головних 
сценарії розвитку: 

1) оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної 
реалізації Стратегії, докладання зусиль «з середини системи» або через вдалий збіг 
обставин і підтримку сильних сторін регіону зовнішніми можливостями; 

2) реалістичний (інерційний): усе в зовнішньому оточенні «йде, як сьогодні», зовнішні 
можливості та загрози, що виникають, взаємно компенсуються; 

3) песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем «спрацюють» і ці 
ризики настануть з високою імовірністю, значно погіршать існуючу ситуацію незважаючи на 
зусилля з упровадження Стратегії. 

У Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року розглядаються два сценарії: 
інерційний (реалістичний) та сценарій сталого розвитку (оптимістичний). 

Інерційний сценарій реалізується при незмінності чинників впливу, а саме: 

• готельна база залишається на тому ж рівні, без будівництва нових об’єктів та ремонту 
існуючих; 

• у туристичній сфері велика плинність кадрів; 

• місто продовжує асоціюватися з місцем одноденних екскурсій без необхідності 
залишатися на ніч; 

• інвестиційний і підприємницький клімат без змін; 

• децентралізаційні процеси не мають позитивного впливу на туристичну сферу міста; 

• туристичні потоки мають чітко виражену сезонність; 

• відсутні зміни в системі підготовки кадрів для туристичної та готельно-ресторанної 
сфери. 

Внаслідок цього не відбувається змін у транспортних потоках (які мали би бути більш 
зручними для туристів), кількість екскурсоводів не може задовольнити навіть існуючої 
потреби, стратегічні інвестори не зацікавлені і не залучаються, кількість туристів не зростає, 
роль малого підприємництва в економіці міста залишається незначною, рівень життя 
населення не спонукає мешканців інших областей до подорожей. 

Сценарій сталого розвитку (оптимістичний сценарій) передбачає використання містом своїх 
можливостей, активну діяльність у створенні туристичної інфраструктури та відповідність цієї 
діяльності європейським і світовим трендам у напрямі сталого розвитку. Зокрема: 

• місто формує привабливі інвестиційні пропозиції для туристичного бізнесу та активно 
просуває їх на інвестиційні ринки, тим самим підвищуючи свою впізнаваність в регіоні 
та країні; 

• у рамках Національної транспортної стратегії України 2030 спільно з 
Мінінфраструктури та Укрзалізницею місто формує зручний для туристів графік руху; 

• місцевий аеропорт активно залучає нові авіакомпанії та розвиває мережу польотів; 

• місто розвиває трудові ресурси у відповідності до потреб ринку праці, зокрема в галузі 
туризму; 

• громада активно впроваджує опрацьовану стратегію розвитку туризму; 

• громада проводить рішучу реорганізацію мережі освітніх закладів та їхню поступову 
модернізацію тощо. 

В результаті реалізації цього сценарію: 

- розробляється зручний для пасажирів графік проїзду швидкісними поїздами; 
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- реалізація плану заходів стратегії та добра координація зі сторони профільного 
департаменту призводять до появи нових цікавих туристичних продуктів та 
стабільного росту кількості туристів; 

- місцеві навчальні заклади адаптують свої програми під потреби туристичного ринку, 
тому більшість випускників працевлаштовуються в регіоні, а не виїжджають у інші 
міста чи країни; 

- школа гідів розширює свою діяльність так, щоб кількість якісних екскурсоводів 
задовольняла потреби зростаючого потоку туристів; 

- місто забезпечує розвиток інфраструктури ділового туризму; 

- зростає зацікавленість містом стратегічних інвесторів у галузі туризму; 

- навколо стратегічних інвесторів формуються послугово-логістичні кластери 
підприємств малого і середнього бізнесу; 

- зростає зайнятість і рівень реальних доходів населення; місто стає привабливим як 
місце ведення бізнесу, проживання та відпочинку; 

- підвищується якість міського середовища. 

Сценарій сталого розвитку передбачає використання більшості можливостей та усіх сильних 
сторін міста Вінниці за умови нівелювання або нейтралізації загроз, наведених у SWOT-
аналізі. 
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8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання Стратегії для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення 

СЕО не завершується прийняттям рішення про затвердження Стратегії. Значущі наслідки 
для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідковуватися під час 
реалізації Стратегії, зокрема, для виявлення непередбачених несприятливих наслідків і 
вжиття заходів щодо їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Закон 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» встановлює необхідність здійснення моніторингу 
наслідків виконання документу державного планування для довкілля (ст. 17). Моніторинг 
може бути використаний для: 

• порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дає можливість отримати інформацію 
про реалізацію 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. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та 
інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для цілей СЕО. 

Для моніторингу впровадження Стратегії передбачено створення постійно діючого Комітету з 
управління впровадженням Стратегії (далі – КУВ). Повний склад КУВ, його персональна 
відповідальність за реалізацію завдань Стратегії визначається розпорядженням міського 
голови. КУВ збирається не рідше одного разу на півріччя та виконує такі функції: 

• організовує взаємодію підрозділів міської ради, підприємств і установ міста в процесі 
реалізації Стратегії, регіональних програм і проектів; 

• здійснює підготовку циклічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх міському 
голові та публічно знайомить громадськість з ними по завершенню циклів. Повний текст 
звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет; 

• здійснює підготовку річних звітів про стан реалізації Стратегії та надає їх міському 
голові. 

Одним з рівнів моніторингу Стратегії розвитку туризму м. Вінниці є моніторинг процесу 
реалізації Стратегії відповідно до визначених показників. Звіт про виконання цієї частини 
моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за 
кожним зі стратегічних напрямів. На жаль, система запропонованих в Стратегії індикаторів не 
включає екологічні індикатори. Тому для моніторингу наслідків виконання Стратегії для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, до переліку показників оцінки реалізації 
Стратегії доцільно включити екологічні індикатори та індикатори здоров’я населення. 

Таблиця 6. Екологічні індикатори для моніторингу виконання Стратегії 

№ Індикатор 

Забруднення повітря 

1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних 
джерел 

2. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту та сірки) 
в атмосферне повітря 

3. Індекс забруднення атмосфери 

Водні ресурси 

4. Обсяги забору та використання свіжої води 
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5. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти 

6. Якість води у річках міста та передмістя 

Озеленення 

7. Рівень озеленення території міста 

Відходи 

8 Обсяги утворення ТПВ на території міста 

9. Обсяги утилізованих ТПВ 

10. Обсяги накопичених ТПВ 

11. Обсяги накопичених промислових відходів 

Здоров’я населення 

12. Рівень захворюваності населення міста 
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9. Резюме 
1. Стратегія розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року спрямована на покращення умов 
життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- і 
інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та 
системи надання ринкових і неринкових послуг. 

У Стратегії визначені три стратегічних напрями: 

А. Формування та просування туристичних продуктів. 

Б. Розвиток інфраструктури для туризму. 

В. Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в туризмі. 

Стратегія узгоджена з «Інтеркультурною стратегією Вінниці на період до 2030 року» та 
«Концепцією інтегрованого розвитку міста Вінниці-2030». 

2. Аналіз тенденцій змін стану довкілля в місті вказує на значне коливання обсягів викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (потужним 
забруднювачем довкілля в місті залишаються пересувні джерела забруднення), зростання 
забрудненості річки Південний Буг, погіршення якості і безпечності питної води, зростання 
кількості утворених і накопичених відходів I-IV класів небезпеки. 

3. Основними екологічними проблемами міста є забрудненість водойм і підземних вод, 
незадовільна якість питної води, зростання кількості відходів і неналежне поводження з 
ними, перевантаження потужностей полігона для захоронення побутових відходів, 
забруднення ґрунтів небезпечними відходами, забруднення атмосферного повітря викидами 
автотранспорту та промислових підприємств, зменшення кількості зелених зон і насаджень. 

4. Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля області визначаються законами України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про оцінку впливу на 
довкілля», «Про відходи», «Про інвестиційну діяльність», Водним кодексом України, Указом 
Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». 

5. Реалізація цілей і завдань Стратегії не повинна призвести до появи нових негативних 
наслідків для довкілля. Разом з тим, якщо під час реалізації Стратегії не будуть належним 
чином враховані природоохоронні вимоги, ймовірно може мати місце негативний вплив на 
об’єкти природно-заповідного фонду. Наявна тенденція збільшення обсягів утворення 
відходів, а також зростання кількості туристів ймовірно можуть призвести до збільшення 
кількості утворюваних ТПВ. Ймовірно також відбудуться зміни у структурі транспортних 
потоків і будуть збудовані нові об’єкти для забезпечення транспортних сполучень. 

Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих впливів на довкілля 
або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний 
сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

6. Реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії має призвести до покращення екологічної 
ситуації в місті. 

Оперативні цілі Стратегії, спрямовані на формування сервісів для розвитку медичного й 
оздоровчого туризму та на благоустрій території міста, мають призвести до покращення 
стану здоров’я містян і гостей міста. 

7. Під час проведення аналізу ймовірних негативних наслідків для довкілля від реалізації 
Стратегії було виявлено ряд оперативних цілей, завдання яких потребують серйозної уваги 
під час їх реалізації, щоб не припустити негативного впливу на довкілля, або які доцільно 
скоригувати для того, щоб посилити позитивні наслідки для довкілля та здоров’я населення 
внаслідок реалізації Стратегії. Для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних 
негативних наслідків виконання Стратегії запропоновано ряд заходів. 

8. У Стратегії розглядаються два сценарії: інерційний (реалістичний) та сценарій сталого 
розвитку (оптимістичний). Інерційний сценарій реалізується при незмінності чинників впливу. 
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Внаслідок його реалізації кількість туристів не зростає, роль малого підприємництва в 
економіці міста залишається незначною, рівень життя населення не спонукає мешканців 
інших областей до подорожей. Сценарій сталого розвитку передбачає використання містом 
своїх можливостей, активну діяльність у створенні туристичної інфраструктури та 
відповідність цієї діяльності європейським і світовим трендам у напрямі сталого розвитку. 
Внаслідок реалізації цього сценарію у місті з’являться нові цікаві туристичні продукти, що 
призведе до стабільного росту кількості туристів. 

9. Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Стратегії є важливою 
формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Стратегія. Тому для 
моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, до переліку показників оцінки реалізації Стратегії доцільно включити екологічні 
індикатори та індикатори здоров’я населення. 

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення Стратегії розвитку 
туризму міста Вінниці до 2030 року було проведено з урахуванням ймовірних впливів на 
довкілля та з прагненням їх мінімізації. Реалізація Стратегії за умови дотримання екологічних 
вимог має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. Поєднання 
зусиль, спрямованих на покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей міста, із 
зусиллями, спрямованими на розвиток туристичної інфраструктури, забезпечуватиме 
розвиток Вінниці як міста високої якості життя. 

 


