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ВСТУП
Інтенсивне використання природних ресурсів, домінування ресурсо- та енергоємних 

технологій, сировинна орієнтація експорту, надмірна концентрація виробництва, заста-
рілі технології в усіх сферах господарювання призвели в Україні до виникнення значного 
погіршення природних екологічних властивостей компонентів природи і цілого ряду за-
гроз для життя людей. Одним із важливих шляхів призупинення деградації природного 
середовища є посилення впровадження і ефективності врахування екологічної складової 
розвитку в територіальні плани держави усіх регіонів.

Другим важливим чинником необхідності посиленої інтеграції екологічної складо-
вої в територіальні плани є прийнятий План дій України — ЄС (2005 р.), що уже діє в 
Україні на основі започаткованої Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 
і Європейським Співтовариством. У статті 363 Угоди про асоціацію передбачено «посту-
пове наближення законодавства України до прав та політику ЄС у сфері навколишнього 
природного середовища».

Ці та інші чинники вплинули на розробку спеціального Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України з удосконалення містобудівної діяльності 
(щодо планування територій)». Впровадження цього Закону і інших законодавчих актів, 
врахування підписаних глобальних конвенцій і міжнародних угод обумовили доцільність 
розробки спеціальної методики за участю фахівців з Німеччини та України. Авторський 
колектив висловлює вдячність за консультативну допомогу Федеральній агенції з охоро-
ни природи Німеччини, Національній академії наук України, Державному фонду з фун-
даментальних досліджень України і сподівається, що отримані напрацювання знайдуть 
відображення і продовження в практиці планування багатьох регіонів України.
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1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА РАМКОВІ УМОВИ 
ВИКОНАННЯ ПЛАНУВАЛЬНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ

1.1. Основні концепти та рівні територіального 
і ландшафтного планування (проблеми інтеграції)

Просторове планування: європейський 
контекст. Згідно Компендіуму ЄС щодо про-
сторових планувальних систем та політик ви-
діляють чотири основні традиції просторового 
планування — власне підхід регіонального еко-
номічного планування, складний інтегрований 
підхід, управління землекористуванням та урба-
нізм 1 [С.36]. Розрізняють планування відповідно 
до рівня та цілей — національні політики, стра-
тегічне планування, рамкове планування та регу-
ляторне планування. Виділяються просторовий 
та галузевий аспекти планування, взаємозв’я-
зок яких на найнижчих рівнях часто втрачаєть-
ся. У деяких країнах (наприклад, у Німеччині), 
просторове (фізичне) планування включає ре-
гіональне, міське та структурні аспекти секто-
рального планування. Регіональне планування 
є найвищим рівнем, що синтезує організацію та 
розвиток регіонів.

Сьогодні основним стратегічним докумен-
том для країн ЄС, прийнятим у 2011 р. є 
«Територіальний порядок денний 2020», що ви-
значає основні виклики, пріоритети та механіз-
ми просторового розвитку. Врахування націо-
нальної специфіки здійснюється через розробку 
національних концепцій просторового розвитку, 
що часто виходять за загальноєвропейські ча-
сові рамки (наприклад, Польща — до 2030 р., 
Нідерланди — до 2040 р.).

Найсучаснішою складовою європейської 
просторової політики, що й досі дискутується 
в управлінських та наукових колах є підхід, що 
базується на понятті місцеположення (“place-
based approach”). Вперше репрезентований у звіті 
Ф. Барки «Порядок денний для реформованої 
політики єдності» у 2009 р. підхід набув попу-
лярності, увійшовши в «Територіальний порядок 
денний 2020» ЄС, окремі національні політики 
та був апробований на прикладі проектів регіо-
нального і локального рівня, зокрема і функціо-
нальних регіонів у Польщі, ФРН, Латвії, Норвегії, 
Швеції, Бельгії, Фінляндії. Головні акценти нової 

1 EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies. Luxembourg. he Office 
for Official Publications of European Communities. 1997 [Електронний ресурс] 
// Режим доступу http://commin.org/upload/Glossaries/European_Glossary/
EU_compendium_No_28_of_1997.pdf

політики, зроблені у звіті, на перший погляд 
не містять новизни, особливо для географічної 
науки — це «специфіка, відповідно до місця, 
природних та інституційних ресурсів, а також 
індивідуальних вподобань та знань; роль, що 
відіграють матеріальні та нематеріальні зв’язки 
між місцями; обумовлена цим необхідність захо-
дів відповідних певним місцям» 2 [С.4]. Водночас, 
важливим є нове бачення власне місця, «як со-
ціального концепту, протяжної території в ме-
жах якої набір умов, сприятливих для розвитку 
застосовується більше ніж за її межами: при-
родні та культурні умови та вподобання є більш 
однорідними або взаємодоповнюючими, знан-
ня людей — більш синергетичними, що врешті 
решт сприяє позитивним впливам та зростанню 
формальних та неформальних інституцій» 3 [С.5]. 
Таким чином, Барка відмежовується від жор-
сткої прив’язки до понять «регіон», «територія», 
«простір», а також адміністративних кордонів, 
що дозволяє посилити риси гнучкості та дина-
мічності планування, управління, реагування та 
отримати «діалог між інституціями та акторами, 
що займаються розвитком на різних географіч-
них рівнях» 4, поєднати місцеву специфіку та те-
риторіальний капітал, уникаючи недоліків заан-
гажованості місцевого рівня.

Важливим інструментом європейського пла-
нування, що значною мірою забезпечує впро-
вадження у відповідну політику принципів ста-
лого розвитку є ландшафтне планування (ЛП). 
Необхідність здійснення ландшафтної політики 
для успішного територіального розвитку наго-
лошена у Керівних принципах, сформульована 
як «включення питань розвитку ландшафтів 
до просторового планування та галузевих про-
грам», «імплементація інтегрованої політики, 

2 An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting 
European Union challenges and expectations. Barka F. 2009 [Електронний ре-
сурс] // Режим доступу http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf
3 Там само.
4 Place-based territorially sensitive and integrated approach 2013. J. Zaucha, D. Swi-
atek, K. Stanczuk-Olejnik. Ministry of Regional Development. Warsaw. 2013. — P.7.
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спрямованої на одночасний захист, управління 
та планування ландшафтів» 5 [С.12].

Сучасна система територіального планування 
в Україні склалася під впливом ряду факторів і, 
на сьогодні, об’єднує досвід національного, по-
страдянського планування і деякі елементи єв-
ропейських практик. Зокрема, в Україні зроблені 
спроби інтеграції Керівних принципів, а також 
окремих рішень СЕМАТ.

Методологічною основою, що запропонована 
сьогодні в Україні, є геопланувальна парадигма. 
Згідно неї, планування територій розглядається 
як «цілісний та інтегрований науковий напрям 
географічних досліджень, що охоплює певні 
різновиди планувальних робіт за їх змістом та 
масштабом» 6, та ґрунтується на «сучасних кон-
цепціях територіальної організації суспільства, 
природних каркасів екологічної безпеки терито-
рій, систем розселення, територіальних систем 
виробничої та соціальної інфраструктури, те-
риторіальних систем виробництва та обслуго-
вування, територіальних рекреаційних систем, 
якості життя населення» 7. Серед багатьох пере-
ваг парадигми і запропоноване в її межах понят-
тя «операційних територіальних одиниць», що 

5 Guiding Principles for Sustainable Spatial Development of the European Continent 
СЕМАТ, 2000 — P. 12 [Електронний ресурс] // Режим доступу http://www.bka.
gv.at/DocView.axd?CobId=4747
6 Ш а ш е р о  А . М .  Геопланування як напрям предметної та методологічної 
трансформації сучасної географії / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Часопис соці-
ально-економічної географії. Харків.націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 
2011.
7 То п ч і є в  О . Г . , М а л ь ч і к о в а  Д . С . , Ш а ш е р о  А . М . Методологічні 
засади геопланування регіону / Укр. геогр. журн. — 2010. — № 1. — С. 23.

до певної міри створює потенціал для сприйнят-
тя в Україні європейського “place-based approach.”

Основним законодавчим документом, який 
регулює розробку містобудівної документації є 
Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

Згідно Закону виділяються три ієрархічні рів-
ні розробки містобудівної документації (рис. 1.1).

Головним планувальним документом, що роз-
робляється на державному рівні є Генеральна 
схема планування території України, яка за-
тверджується відповідним законом України. 
Генеральна схема визначає довгострокові пара-
метри містобудівного розвитку держави, перед-
бачає раціональне використання її території з 
метою, створення та підтримання повноцінного 
життєвого середовища, охорони довкілля, визна-
чення державних пріоритетів розвитку систем 
розселення, соціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури.

Заходами з реалізації Генеральної схеми пе-
редбачено здійснення щорічного моніторингу за 
затвердженими показниками. За результатами 
моніторингу Мінрегіоном України щорічно го-
тується доповідь про стан реалізації Генеральної 
схеми за попередній рік.

За рішенням Кабінету Міністрів України на 
державному рівні також розробляються схеми 
планування окремих частин території України: 
кількох областей, узбережжя Чорного та 
Азовського морів, гірських територій Карпат, те-
риторій, що зазнали радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших 
територій з підвищеним техногенним наванта-

• Державний рівень (Генеральна  схема планування території України,  
Схеми планування окремих частин території України)

• Регіональний рівень  (Схеми планування території АР Крим, 
областей, груп районів)

• Місцевий рівень  (Схеми планування території районів, генеральні 
плани населених пунктів, детальні плани території)

Рисунок 1.1. Структура і рівні містобудівної документації в Україні
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женням чи ризиком виникнення надзвичайних 
ситуацій. На даний час розроблена і затверджена 
документація лише по одній схемі планування 
окремої частини території України — для узбе-
режжя Чорного та Азовського морів (розроб-
ник — інститут «Діпромісто», 2005—2007 рр.).

Склад, зміст, порядок розроблення схем пла-
нування окремих частин території України ви-
значаються Державними будівельними нормами 
ДБН Б.1.1-12:2013.

Планування територій на регіональному рів-
ні здійснюється шляхом розроблення схем пла-
нування території АР Крим, областей та районів.

За рішенням Ради міністрів АР Крим, облас-
них (районних) державних адміністрацій мо-
жуть розроблятися схеми планування окремих 
частин АР Крим, областей (районів).

Рішення про розроблення схем планування 
території АР Крим, областей, районів або про 
внесення змін до них чи окремих їх розділів при-
ймає Верховна Рада АР Крим, відповідна облас-
на або районна рада. Організація розроблення 
та внесення змін до схем планування території 
АР Крим, областей та районів здійснюється від-
повідно Радою міністрів АР Крим, обласними та 
районними державними адміністраціями.

Замовником схем планування території АР 
Крим, областей та районів є Верховна Рада 
АР Крим, відповідні обласні та районні ради. 
Схеми планування території АР Крим, областей 
та районів затверджуються рішенням відповід-
них рад за умови отримання позитивного вис-
новку державної експертизи.

На даний час розроблена і затверджена до-
кументація із схем планування територій АР 
Крим, а також 20 з 24 областей України (не за-
вершена розробка Тернопільської і Київської 
областей, у стадії погодження і затвердження 
перебуває документація по Житомирській та 
Івано-Франківській областях). Значно гірша кар-
тина з документацією по адміністративним ра-
йонам — із 490 районів лише для 80 розроблено 
документацію згідно чинного законодавства 8.

Склад, зміст, порядок розроблення місто-
будів ної документації на регіональному рівні ви-
значаються Державними будівельними нормами 
ДБН Б.1.1-12:2013.

Планування територій на місцевому рівні 
здійснюється шляхом розроблення та затверджен-
ня генеральних планів населених пунктів, планів 
зонування територій і детальних планів території, 
їх оновлення та внесення змін до них. Об’єктами 

8 Не беручи до уваги документацію, розроблену для всіх адміністративних 
районів до 1991 р.

містобудування на місцевому рівні є плануваль-
на організація територій населених пунктів, їх 
частин (групи земельних ділянок) зі спільною 
планувальною структурою, об’ємно-просторовим 
рішенням, інженерно-транспортною інфраструк-
турою, комплексом об’єктів будівництва.

Територія — це головний ресурс країни, на 
якому, як у дзеркалі, відображаються всі ре-
зультати діяльності суспільства. Територіальна 
(просторова) організація країни є, по суті, спе-
цифічним індикатором розвитку виробничих 
сил суспільства. Найбільш організованою завж-
ди виявляється та територія, в межах якої рівень 
протиріччя між головними елементами — насе-
ленням, виробництвом, соціальною сферою та 
навколишнім середовищем зведено до мінімуму. 
Досягти такого результату можливо лише за ра-
хунок оптимальної організації території країни, 
яка включає в себе раціональну і взаємопов’яза-
ну систему дій структур управління та суспіль-
ства, спрямованих на вдосконалення просторо-
вих систем розселення та вирішення проблем їх 
просторового розвитку.

На сучасному етапі розвитку України однією 
з найбільш гострих проблем є проблема забез-
печення її сталого розвитку, реорганізація і вдо-
сконалення міжрегіональних зв’язків та ліквіда-
ція диспропорцій у розвитку регіонів.

Це пов’язано з тим, що сьогодні, на жаль, 
економічні та територіальні фактори розвит-
ку практично всіх регіонів країни та населених 
пунктів в межах територіальних утворень далекі 
від еталонних показників внаслідок надмірного 
втручання держави в регіональну політику про-
тягом тривалого періоду планового господар-
ства та дестабілізаційних процесів перехідного 
періоду. Спостерігається надмірна концентрація 
населення і виробництва у великих містах, нее-
фективний, уповільнений розвиток, а навіть і 
повний занепад більшості середніх та малих 
міст та селищ, сіл і сільської місцевості в ціло-
му. Екологічна безпека функціонування багатьох 
населених пунктів через погіршення стану всіх 
компонентів природних ландшафтів та активіза-
цію несприятливих природно-техногенних про-
цесів опинилась під загрозою.

Нераціональне господарське освоєння тери-
торій, непродумані та неефективні меліоративні 
заходи, масова вирубка лісів, висока розораність 
територій призводять до активізації процесу 
зсувів і осаду територій, карстових процесів, 
повеней, засолення значних територій, зникнен-
ня багатьох малих річок, забрудненню джерел 
водопостачання.
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Останнім часом прослідковується тенденція 
«розповзання» населених пунктів, при вкрай нее-
фективному та нераціональному використанні те-
риторії як самих населених пунктів, так і прилег-
лих до них територій (промислові та комунальні 
території, сміттєзвалища, шламо- та шлако-
звалища, відвали, порушені території тощо).

Забезпечення гармонійного сталого розвитку 
регіонів та населених пунктів у сучасних умовах 
потребує перенесення акценту на збереження 
навколишнього середовища, висування екологіч-
них чинників на передній план, що забезпечить, 
в свою чергу, гармонізацію соціально-економіч-
ного розвитку держави та окремих її регіонів.

Це зумовлює перегляд існуючої норматив-
но-правової бази територіального планування.

Систематизація головних концептуальних 
проблем, що містяться у сучасній законодавчій 
та нормативно-методичній базі територіаль-
ного планування України стосується багатьох 
 аспектів:

1. У законах України, які регламентують тери-
торіальне планування, відсутня повна норматив-
на база щодо сталого розвитку. Терміну «сталий 
розвиток територій» у ст. 1 ЗУ «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» — «Визна чення 
термінів» — немає.

2. У якості екологічних, як правило, вико-
ристовуються санітарно-гігієнічні норми, що 
враховують прояви токсичності на рівні окре-
мої людини (ДСТУ 12.1.003-88) і не враховують 
комплексний характер впливу на планування 
територій.

3. Як наслідок, відсутні відповідні екологічно 
оптимальні просторові норми мінімально необ-
хідних для сталого розвитку (на загальнодержав-
ному, регіональному та місцевому рівнях) площ 
природоохоронних територій та максимально 
припустимих площ забудованих та розораних 
територій.

4. У системі територіального планування 
ландшафт розглядається не як комплексне поєд-
нання природних та антропогенних компонентів 
середовища, а як один з елементів оцінки місце-
розташування об’єкту планування.

5. Структура документації з територіального 
планування в Україні не враховує важливий рі-
вень — територіальні громади, які є ключовим 
елементом адміністративно-територіального уст -
рою на місцевому рівні.

6. Як правило, схеми планування території 
регіонального рівня через розбіжності в зако-
нодавстві України (особливо в містобудівному 
та земельному), недостатній поінформовано-

сті громадян та представників місцевої влади, 
відсутність адміністративної або кримінальної 
відповідальності за порушення рішень схем пла-
нування, слабку підготовку місцевої влади для 
сприйняття таких документів в якості закону ма-
ють дуже низький вплив на прийняття рішень у 
сфері планування територій на місцевому рівні. 
Крім того, частина документів схем планування 
носить закритий характер, що, практично, уне-
можливлює адекватне сприйняття рішень схем 
планування території як громадянами, так і 
представниками органів самоврядування.

7. При виконанні робіт регіонального рівня 
громадськість як правило, не залучається без-
посередньо до обговорення проекту, інформація 
щодо виконання такої роботи надходить лише 
після виконання та затвердження Схеми пла-
нування території, що часто призводить до по-
милок при її виконанні, створення конфліктних 
ситуацій на конкретних територіях, до необхід-
ності змінювати рішення в уже готовій роботі.

В концептуальному плані, враховуючи ре-
форму адміністративно-територіального устрою 
в Україні та принцип екологізації проектування, 
важливо змінити всю систему територіального 
планування, що відображено у табл. 1.1.

Територіальне та ландшафтне планування. 
Особливістю України є значні регіональні від-
мінності за ступенем і видам техногенного на-
вантаження на навколишнє середовище, комп-
лексу екологічних проблем, що виникають в 
результаті природокористування 9. Збереження 
та відновлення якості навколишнього середови-
ща, раціональне використання природних ре-
сурсів декларуються як пріоритетні й закріплені 
в законодавстві України 10, 11, 12, 13, 14. Відповідно 
до Стратегії державної екологічної політики 

9 Millennium development goals Ukraine — 2013. National report. — Kyiv. Min-
istry of Economic Development and Trade of Ukraine, 2013. — 170 с.
10  Закон України «Про засади державної регіональної політики» / від 
05.02.2015 № 156VIII // Офіційний вісник України від 13.03.2015 — 2015 р., 
№ 18, с. 9, стаття 470.
11 Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної по-
літики України на період до 2020 року // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР). — 2011. — № 26. — С. 218.
12 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Ві-
домості Верховної Ради України (ВВР). — 1991. — № 41. — ст. 546, останні 
уточнення від 28 грудня 2014 р. — ВВР. — 2015. — № 11. — С. 75.
13 Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Кабінет Мі-
ністрів України [Електронний ресурс]. — 2015. — Режим доступу: http://
www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344 — Дата 
доступу 15.08.2015
14 Указ Президента України № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Укра-
їна-2020» // Офіційне інтернет-представництво Президента України [Елек-
тронний ресурс]. — 2015. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
documents/18688.html. — Дата доступу 15.08.2015.
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України 15, передбачається, що національні плани 
дій з охорони навколишнього природного сере-
довища повинні бути інтегровані в регіональні 
програми соціально-економічного розвитку та 
деталізовані на рівні регіональних планів дій об-
ластей, районів і громад.

Однією з форм державної регіональної полі-
тики, яке здійснюється з метою пом’якшення або 
усунення регіональних економічних, соціальних 
і екологічних протиріч, є регіональне плануван-
ня. Регіональне планування відповідає поняттю 
територіальне (просторове) планування і озна-
чає систему планувальних заходів щодо раціо-
нального довгострокового використання терито-
рії країни і її регіонів з розподілом громадських 
коштів для їх реалізації 16. При плануванні те-
риторій та розробці містобудівної документації, 
суб’єкти містобудівної діяльності зобов’язані 
«дотримуватися основних завдань і заходів щодо 
забезпечення соціально, економічно і екологічно 

15 Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної по-
літики України на період до 2020 року // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР). — 2011. — № 26. — С. 218.
16 Б і л о к о н ь  Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / За ред. 
І.О. Фоміна. — К.: Логос, 2003. — 246 с.

збалансованого розвитку та екологічної безпеки 
територій» 17 [ст.9].

У практиці територіального планування до-
тримання законодавчих вимог щодо попереджен-
ня екологічних проблем досягається створенням 
планувальної організації території — раціональ-
ного просторового поєднання функціонально-те-
риторіальних еле ментів (ви роб ництва, розсе-
лення, природокористування), які об’єднуються 
структурами управління 18. Моделювання плану-
вальної організації території спирається на оцін-
ку території з позицій, передбачених стратегіями 
розвитку держави і регіонів, згідно з рядом показ-
ників, визначених у нормативно-правових доку-
ментах (ДБН, санітарно-гігієнічні норми тощо), в 
тому числі екологічного змісту. Поряд з цим, для 
розробки обґрунтованих планувальних рішень 
залишаються актуальними питання вдосконален-
ня методики цільового оцінювання природних 
умов території та визначення ступеня антропо-

17 Закон України «Про основи містобудування» №2780-XII від 16листопада 
1992  р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. — № 52. — ст. 683, поточна 
редакція від 1 вересня 2015 р.
18 Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т. Ф. Панченко. — К.: 
Укрархбудінформ, 2001. — 192 с.

Таблиця 1.1.
Пропозиції із внесення змін  

до структури документації з просторового розвитку України

Рівень розроблення Існуючий стан Пропозиції

Загальнодержавний

Генеральна схема планування території України  
М 1: 750 000

Схеми планування окремих частин  
території України М 1: 200 000

Генеральна схема планування території України 
М 1: 500 000

Регіональний

Схеми планування окремих частин  
території України М 1: 100 000 — 1: 300 000

Схеми планування територій  
АР Крим та областей М 1: 100 000

Схеми планування територій  
АР Крим та областей  М 1: 100 000

Схеми планування територій районів 
М 1: 10 000 — 1: 50 000

Схеми планування територій адміністративних районів, 
 М 1: 10 000 — 1: 50 000

Схеми планування окремих частин територій областей

Місцевий

План просторового розвитку  
територіальних громад, М 1: 10 000

Генеральні плани населених пунктів  
М 1: 2 000 — 1: 10 000

Плани зонування (зонінг) 
М 1: 2 000 — 1: 10 000

Генеральні плани населених пунктів  
(план зонування є складовою частиною)  

М 1: 2 000 — 1: 10 000

Детальні плани територій М 1: 500 — 1: 2 000 Детальні плани територій М 1: 500 — 1: 2 000
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генного тиску на ландшафти і ідентифікації еко-
логічних проблем, ризиків і конфліктів.

Як основу для еколого-орієнтованої розроб-
ки схем використання території пропонується 
застосовувати ландшафтне планування, яке є, по 
суті, галузевим плануванням землекористування 
з позицій охорони і збереження природи  19.

Ландшафтне планування як інструмент реалі-
зації екологічних вимог через територіальне пла-
нування має тривалу історію впровадження на 
практиці в Німеччині, де зафіксовано в природо-
охоронному законодавстві як на федеральному 
рівні 20, так і в окремих землях. Роботи, анало-
гічні або схожі за змістом, мають місце в інших 
країнах Європейського Союзу, США та Канади. 
Принципи ландшафтного планування впрова-
джуються в практику територіального плануван-
ня в Азербайджані, Вірменії, Грузії, РФ 21.

В Україні ландшафтне планування є відносно 
новим напрямом прикладних ландшафтних дослі-
джень 22. Пілотний проект з впровадження ланд-
шафтного планування на прикладі Черкаської 
області успішно реалізований в Інституті гео-
графії НАН України, 2010—2014 рр. 23. Спільне 
дослідження ландшафтно-планувальної органі-
зації транскордонного регіону Білоруського та 
Українського Полісся здійснили Інститут геогра-
фії НАН України та Інститут природокористу-
вання НАН Білорусі, яке є першим кроком в об-
ґрунтуванні методологічної бази для проведення 
ландшафтного планування в поліських областях 
обох держав 24.

Раніше в Україні проведено ряд досліджень, 
метою яких був різнобічний аналіз ландшафтів 
для розробки рекомендацій щодо раціональ-
ного землекористування, результати яких ви-
користовувалися в проектах з територіального 

19 H e i l a n d , S.: Landschaftsplanung. In: Henckel, D. et al. (Hrsg.): Planen — Bau-
en — Umwelt. Ein Handbuch. Wiesbaden. 2010. — S. 294—300.
20 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — 
BNatSchG) // Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH [Electronic resource] — Mode of 
Access: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesa-
mt.pdf. Date of access :15.08.2015
21 Руководство по ландшафтному планированию / Отв. ред. А.В. Дроздов. — 
М.: Гос. центр экол. программ. — Т. II. Методические рекомендации по ланд-
шафтному планированию. — 2001. — 73 с.
22 Р у д е н к о  Л.Г. Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань 
сталого просторового розвитку України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк // Україн-
ський географічний журнал — 2012, № 1. — С. 28.
23 Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко [та ін.]; під ред. Л.Г. Руден-
ка. — К.: Реферат, 2014. — 144 с., іл.
24 Проблемы природопользования в трансграничном регионе Бело русского и 
Украинского Полесья : монография / науч. ред. В. П. Палиенко, В. С. Хомич, 
Л. Ю. Сорокина; Ин-т географии НАН Украины, ГНУ «Институт природопользо-
вания» НАН Беларуси. К.: Изд-во «Сталь», 2013. — 290 с.

планування  25,  26,  27,  28,  29. Найважливішими ре-
зультатами зазначених робіт є, перш за все, де-
тально опрацьовані методичні підходи до збору 
та узагальнення даних про ландшафти, що доз-
воляє пропонувати обґрунтовані рекомендації 
щодо оптимального природокористуванні при 
розробці схем використання території на різних 
ієрархічних рівнях.

Ландшафтне планування — це просторове 
планування навколишнього середовища спря-
моване на вивчення мультифункціональності 
ландшафтів (як природних, так і антропоген-
но змінених), засновком якого є збалансоване 
природокористування 30. По суті, це — галузе-
ве еколого-орієнтоване планування, мета яко-
го — визначення та наукове обґрунтування ре-
комендацій з охорони, догляду або поліпшення 
стану ландшафтів, що має сприяти здійсненню 
природо охоронних цілей у цілому. Такими ці-
лями є тривале збереження: 1) біологічного різ-
номаніття; 2) здатності природних екосистем до 
функціонування і саморегуляції; 3) різноманіт-
ності, своєрідності і краси природи і ландшафту; 
4) повітря і клімату, 5) ґрунтів; 6) водного се-
редовища. Ландшафтне планування покликане 
узгодити інтереси зацікавлених сторін суспіль-
ства для досягнення збалансованого природоко-
ристування згідно законодавчих вимог у галузі 
охорони природи.

Ландшафтне планування реалізується як іє-
рархічна система ландшафтних планів (ланд-
шафтної програми / рамкового плану / плану) 
на відповідних рівнях адміністративно-тери-
торіального поділу (області, райони, громади) 
(табл. 1.2). Ієрархічним рівнем планування ви-
значається масштаб робіт, деталізація даних, 
ступінь узагальнення результатів та конкрети-
зація пропонованих природоохоронних цілей і 
заходів. Адресатами ландшафтного планування 

25 Га в р и л е н к о  О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природо-
користування : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / О.П. Гавриленко. — 
К. : Ніка-Центр, 2003. — 332 c.
26 Гр о д з и н с ь к и й  М.Д. Ландшафтно-функціональний підхід до раціо-
нальної організації території / М.Д. Гродзинський, О.Ю. Верех // Вісник Київ-
ського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. — К., 1987. — 
С. 11—15.
27 Картографические исследования природопользования (теория и практика 
работ) / Л.Г. Руденко [и др.]; отв. ред. А.П. Золовский; К.: АН Украины, Отде-
ление географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. Наук. думка, 1991. — 
212 с.
28 П о з а ч е н ю к  Е.А. Территориальное планирование / Е.А. Позаченюк — 
Симферополь: Доля, 2003. — 287 с.
29 Ш и щ е н к о  П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональ-
ном проектировании. Монография / П.Г. Шищенко. — К.: Фитосоциоцентр, 
1999. — 284 с.
30 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
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є місцеві громади та управлінські органи, які 
здійснюють свої повноваження у межах певних 
адміністративних одиниць.

Ландшафтне планування здійснюється шля-
хом послідовного виконання таких робіт: ви-
значення рамкових цілей планування; збір та 
аналіз даних про природні та соціально-еконо-
мічні умови; оцінка ризиків і конфліктів, які ви-
никають під час природокорис тування; розроб-
ка концепції природоохоронних цілей та заходів, 
що ґрунтується на результатах оцінки цінності 
ландшафтів і чутливості до існуючих і заплано-
ваних видів господарської діяльності; затвер-
дження, впровадження та моніторинг. Цілісність 
етапів та впровадження результатів забезпечу-
ється використанням геоінформаційних систем. 
Ключовим у здійсненні ландшафтного плану-
вання є те, що на всіх етапах розробки передба-
чаються консультації між усіма зацікавленими 
сторонами, а прийняття планувальних рішень — 
виключно при узгодженні інтересів.

Ландшафтне планування спрямоване на дослі-
дження наслідків природокористування у певно-
му регіоні у зв’язку із зазначеними компонентами 
і на пошук шляхів вирішення конфліктів між ко-
ристувачами і втратою природних властивостей 
ландшафтів внаслідок деструктивного впливу 
людини. Таким чином, воно може розглядатися 
як «екологічна основа» загального територіаль-

ного планування 31. Природоохоронні цілі, ви-
моги і заходи ландшафтних планів можуть бути 
реалізовані шляхом їх інтеграції у територіальне 
планування, приписи якого обумовлені законо-
давчо. Шляхом зважування, тобто аналізу різних 
аргументів відповідно до нормативних приписів, 
окремі планувальні рішення поєднуються в нову 
узгоджену загальну концепцію розвитку.

Інструментом територіального планування, 
за допомогою якого обґрунтовуються плану-
вальні рішення, є комплексна оцінка території. 
Комплексна оцінка території характеризує тери-
торію планування за рівнем природно-ресурсно-
го потенціалу, природно-техногенної небезпеки. 
Також комплексна оцінка території за результа-
тами пофакторного (природні та соціально-еко-
номічні умови) аналізу відображає зонування 
із зазначенням ареалів з пріоритетних напрямів 
використання території  32.

Графічні матеріали, які об’єднуються у мі-
стобудівній документації розділом «комплексна 
оцінка території», мають представити об’єктив-
ні передумови та обмеження для розвитку в часі 
й просторі різних видів діяльності, мають бути 
встановлені внутрішньо-територіальні (стосов-
31 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haa-
ren (Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
32 Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Пан-
ченко. — К.: Укрархбудінформ, 2001. — 192 с.

Таблиця 1.2
Рівні, завдання та адресати ландшафтного планування [за 1*]

Ієрархічний рівень 
ландшафтного планування

Завдання та рівень адміністра-
тивно-територіального поділу

Базовий масштаб Адресати ландшафтного планування

Ландшафтна програма 
(Landschafts-programe)

стратегічне бачення природоохо-
ронної діяльності у області або 
на території великого міста

1:200 000 — 1:300 000

Обласні державні адміністрації і ради, 
відділ містобудування і архітектури; 
відділ екології; адміністрації крупних 
об’єктів ПЗФ; громадські організації

Рамковий ланд-
шафтний план 
(Landschafts-rahmenplan)

деталізує загальні рекомен-
дації і цілі у межах району

1:50 000 — 1:100 000
районні державні адміністрація і ради 
та їхні структурні підрозділи; керівники 
місцевих природоохоронних об’єктів

Ландшафтний план 
(Landschaftplan)

представляє конкретні заходи 
з охорони природи та догляду 
за ландшафтом на території 
сільської або міської ради

1:5 000 — 1:10 000 Сільська або міська ради, громада загалом

План озеленення 
(Grünordnungsplan)

те саме на окремих ділянках 
у межах однієї громади

1:500 — 1:2000 Сільська або міська ради, власники ділянки

1* Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов та ін.; під ред. Л. Г. Руденка. — К. : Реферат, 2014. — 144 с.: іл. 
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но території планування) відміни у цих пере-
думовах і обмеженнях. Це є основою для роз-
роблення оптимального режиму використання 
окремих територій, визначені шляхи найбільш 
ефективного використання природних і еконо-
мічних ресурсів, охорони і поліпшення навко-
лишнього середовища 33. Саме для підготовки 
33 Районная планировка в Украинской ССР / Павлышин Б.В., Нудель-
ман В.И., Тимчук Н.Ф., Фильваров Г.И. — К.: Будівельник, 1982. — 
144 с.

матеріалів комплексної оцінки території очі-
кується найбільш доцільне і ефективне засто-
сування матеріалів ландшафтного планування. 
Опрацьовані, проаналізовані і належним чином 
інтерпретовані матеріали ландшафтного плану-
вання можуть служити основою для підготовки 
матеріалів комплексної оцінки та обґрунтуван-
ня екологоорієнтованих планувальних рішень 
щодо використання території (рис. 1.2).

1.2. Сутність СЕО та проблеми супроводу  
територіальних планів

Процедура стратегічної екологічної оцінки 
(СЕО) на сьогодні в багатьох країнах світу вва-
жається одним з дієвих інструментів вдоскона-
лення просторового та стратегічного плануван-
ня регіонів різних таксономічних рангів шляхом 
урахування екологічної складової розвитку у 
відповідних планах і стратегіях.

На сьогодні питання щодо методів і механіз-
мів СЕО досліджується багатьма міжнародни-
ми організаціями, вченими різних країн (США, 

Канада, Австралія, Німеччина та інші країни 
ЄС). В багатьох з них накопичений значний дос-
від практичного застосування процедури СЕО. 
В названих країнах процедура СЕО закріплена 
в законодавстві у якості обов’язкової складової 
розробки планів і стратегій розвитку. В Україні 
також є теоретичні розробки та практичний дос-
від здійснення СЕО.

Однак складність самої проблеми оцінки 
довготривалих екологічних наслідків впливу 

Комплексна оцінка території 
як сукупність матеріалів у містобудівній документації: 

склад графічних матеріалів

Матеріали аналітичного змісту
оцінка природних умов

Матеріали планувального змісту
території альтернативного  

і регламентованого використання

Клімат і якість повітря

Води

Ґрунти

Види і біотопи

Ландшафти

Чутливість Значення

Клімат і якість повітря

Води

Ґрунти

Види і біотопи

Ландшафти

Концепція інтегральних  цілей Галузеві ціліОцінка компонентів

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Рисунок 1.2. Напрями використання матеріалів ландшафтного планування у комплексній оцінці території
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господарської діяльності людини об’єктивно 
зумовлює потребу постійного вдосконалення 
СЕО, обґрунтування найбільш репрезентатив-
них та коректних індикаторів та їх систем, 
адаптації цієї процедури до умов різних країн 
та регіонів.

Найбільш розвинені в економічному відно-
шенні країни Заходу першими почали розгляда-
ти екологічні проблеми як загрозу для держави. 
Саме в них екологічну безпеку почали трактувати 
як складовий компонент національної безпеки.

У практичній площині як складова розробки 
планів розвитку господарської діяльності еколо-
гічна оцінка вперше була запроваджена в США в 
кінці 1960-х років. У подальшому інші країни з 
розвиненою ринковою економікою почали здійс-
нювати розрахунки щодо можливих екологічних 
наслідків (тобто оцінки впливу на навколишнє 
природне середовище) будівництва окремих під-
приємств, заводів, інших господарських об’єктів 
тощо.

Процедура оцінки впливу на навколишнє 
природне середовище (ОВНС), яка має дати від-
повіді на можливий вплив на довкілля, здоров’я 
людини у разі реалізації господарських проектів 
широко впроваджена в багатьох країнах світу.

Своє законодавче затвердження в країнах ЄС 
ОВНС отримала з введенням в дію Директиви 
ЄС № 337/85 «Оцінка впливу деяких державних і 
приватних проектів господарської діяльності на 
навколишнє середовище» 34. Згідно з Директивою, 
для усіх країн—членів ЄС обов’язковим є прове-
дення ОВНС для отримання дозволу на практич-
ну реалізацію проектів, що можуть спричинити 
негативний вплив на довкілля. Питання враху-
вання екологічних вимог при розробці стратегій 
і планів розвитку регламентуються в країнах ЄС 
на різних рівнях.

Загалом виділяють такі основні етапи розвит-
ку екологічної оцінки:

• початковий — введення основних принци-
пів, організаційних заходів і аналітичних мето-
дів проведення екологічної оцінки (початок 
1970-х рр.);

• розширення масштабів  — поступове залу-
чення до екологічної оцінки соціальних та інших 
факторів (здоров’я людей, ризик тощо), удо-
сконалення можливостей участі громадськості, 
приділення більшої уваги управлінню впливом 
(кінець 1970-х — початок 1980-х рр.);

34 Council Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public 
and private projects on the environment.[Електронний ресурс] Режим доступу : 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0337&-
from=EN

• переорієнтація процесу — підвищена увага 
до кумулятивного впливу; інтеграція екологічної 
оцінки проектного рівня з розробленням страте-
гій, планів, програм і регулюванням, а також вве-
дення моніторингу, аудиту та інших післяпро-
ектних процедур (середина — кінець 1980-х рр.);

• наближення до сучасної моделі збалансова-
ного розвитку — розроблення СЕО, нові вимоги 
до екологічної оцінки, а також розроблення 
методологічних засад інтегрованої оцінки  35.

Результатом такого якісного методологічного 
вдосконалення власне і СЕО, яка, попри об’єк-
тивну потребу в подальшому вдосконаленні, 
знайшла широке застосування в Канаді, США, 
ЄС, інших країнах світу (табл. 1.3.)

Починаючи з 2001 р. процедура здійснен-
ня стратегічної екологічної оцінки законо-
давчо закріплена як обов’язкова в країнах ЄС 
Директивою 2001/42/ЄС про оцінку впливу ок-
ремих планів і програм на навколишнє середо-
вище, ухваленою Європейським парламентом і 
Радою Європейського Союзу 21 червня 2001 р. 
(рис. 1.3).

Підсумки проведення процедури СЕО мо-
жуть бути узагальнені наступним чином: під-
готовлений екологічний звіт в якому визначені 
ймовірні суттєві впливи на навколишнє середо-
вище і обґрунтовані альтернативи пропонованої 
плану або програми. Громадські та природоохо-
ронні органи мають отримати інформацію та 
консультації щодо проекту плану чи програми 
та підготовленої екологічного доповіді. Що сто-
сується планів і програм, які можуть мати зна-
чний вплив на навколишнє середовище в іншій 
державі, держави, на території якої план або 
програма готується, повинні проконсультувати-
ся з цією державою/ державами 36.

Зазначені положення Директиви, в якості 
базових були розвинуті в Протоколі про стра-
тегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) 
до Конвенції про оцінку впливу на навколиш-
нє середовище у транскордонному контексті 
(Конвенція Еспо) 37.

Для України особливо важливо, що протокол 
був затверджений 21 травня 2003 р. в м. Києві, 
на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів 
охорони навколишнього середовища «Довкілля 
для Європи». У зв’язку з цим в літературі мож-
35 М а р у ш е в с ь к и й  Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка, К.: К.І.С., 2014. — 
88 с.
36 Strategic Environmental Assessment — SEA [Електронний ресурс] Режим до-
ступу: http://ec.europa.eu/ environment/eia/sea-legalcontext.htm
37 SEA Protocol to the UN ECE Convention on Environmental Impact Assessment in 
a Transboundary Context.[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.
unece.org/fileadmin/ DAM/env/eia/documents/legaltexts/ protocolenglish.pdf
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Таблиця 1.3
Окремі країни з законодавчим закріпленням процедури СЕО 

Країни Законодавство Коротка оцінка стану впровадження

Країни-члени ЄС Директива 2001/42 / EC (набула чинності у 2004) 
та її національні законодавчі адаптації

Зумовила повільне, але успішне впровадження процедури СЕО в країнах 
ЄС. Є відмінності в кількості та якості оцінок, виконаних в різних держа-
вах Союзу. Існують ідеї розширити сферу з застосування Директиви для 
здійснення політики щодо ефективнішого вирішення таких питань, як 
зміна клімату та біорізноманіття.

США Закон про національну екологічну політику (NEPA, 
1969)

Незважаючи на те, що США є першою країною, яка запровадила СЕО, 
щороку здійснюється тільки «жменька» процедур СЕО. Тим не менш, є 
деякі успішні інноваційні приклади та практики СЕО.

Канада Директива Кабінету Міністрів щодо СЕО політик, 
планів та програм, що пропонуються (введена в 
1990 р., з поправками)

В Канаді має місце досить гнучкий підхід до здійснення процедури СЕО. 
Результатом цього є недоліки в реалізації окремих проектів.

Австралія Закон щодо захисту навколишнього середовища і 
збереження біорізноманіття Австралії (EPBC) 1999 
р. (та інші законодавчі акти)

Існує значний досвід щодо обов’язкового здійснення СЕО в сфері ри-
бальства і застосування практики СЕО в інших випадках, з урахуванням 
поправок 2006 р.

Китай Закон про СЕО, 2003 Швидка еволюція і вдосконалення СЕО; Однак практичне застосування 
залишається дещо обмеженим, через недоліки законодавства

Укладено на основі: Strategic environmental assessment 1 

 Strategic environmental assessment: the state of the art. Monica Fundingsland Tetlow and Marie HanuschImpact Assessment and Project AppraisalVol. 30, No. 1, March 2012, 
15–24  [Електронний ресурс ]Режим доступу. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14615517.2012.666400. 1

Стаття 1. 
Мета Директиви полягає в забезпеченні високого рівня охорони навколиш-

нього природного середовища та сприянні інтеграції екологічних  міркувань 
при підготовці та ухваленні проектів та програм  з метою забезпечення сталого 
розвитку, шляхом здійснення відповідно до вимог цієї Директиви, оцінювання 
стану навколишнього природного середовища при впровадженні окремих про-
ектів та програм, які можуть мати значний вплив на стан навколишнього при-
родного середовища.

Стаття 11. (Зв’язок з іншим законодавством Співтовариства)
1. Екологічна оцінка, проведена згідно з цією Директивою, повинна не зав-

давати шкоди будь-яким вимогам згідно з Директивою 85/337/ЄЕС і будь-яким 
іншим вимогам права Співтовариства. 

2. Для планів і програм, щодо яких зобов’язання проводити оцінку впливу на 
навколишнє середовище випливає одночасно з цієї Директиви та іншого зако-
нодавства Співтовариства, держави-члени можуть забезпечити координовані 
чи спільні процедури, що задовольняють вимоги відповідного законодавства 
Співтовариства, з метою, зокрема, запобігти подвійному проведенню оцінки. 

3. Для планів і програм, що мають спільне фінансування Європейським 
Співтовариством, екологічна оцінка згідно з цією Директивою, проводиться згід-
но з спеціальними положеннями відповідного законодавства Співтовариства.

Рисунок 1.3. Директива2001/42/ЄС: основні статті
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на зустріти його назву, як Київський Протокол. 
Документ набув чинності 14 липня 2010 р. 
Україна ратифікувала цей документ тільки 1 лип-
ня 2015 р. Згідно з ним, «Стратегічна екологічна 
оцінка» означає оцінку ймовірних екологічних 
наслідків, зокрема пов’язаних зі здоров’ям на-
селення, яка поєднує визначення сфери засто-
сування екологічної доповіді та її підготовки, 
забезпечення участі громадськості й консульта-
цій, а також урахування в плані чи програмі по-
ложень екологічної доповіді та результатів участі 
громадськості й консультацій.

СЕО проводиться стосовно планів і програм, 
які готуються для сільського господарства, лі-
сового господарства, рибальства, енергетики, 
промисловості, зокрема гірничодобувної, тран-
спорту, регіонального розвитку, утилізації відхо-
дів, водного господарства, зв’язку, туризму, пла-
нування розвитку міських та сільських районів 
або землекористування, і тих, які встановлюють 
структуру для згоди стосовно майбутнього роз-
витку проектів, перелічених у додатку І, та будь-
яких інших проектів, перелічених у додатку II, 
що згідно з національним законодавством вима-
гає оцінки впливу на навколишнє середовище 38.

Важливе значення в Протоколі мають поло-
ження про регламентацію участі громадськості в 
СЕО (ст. 8), ст. 10 визначає процедуру транскор-
донних консультацій 39.

Процедура СЕО застосовується в країнах 
ЄС вже багато років. Практично кожна з країн 
Європейського Союзу накопичила власний дос-
від і методологічну базу здійснення СЕО, спира-
ючись, при цьому на єдину регламентуючу зако-
нодавчу базу.

Процедура СЕО є важливим і дієвим інстру-
ментом імплементації екологічної складової в 
планування і реалізацію стратегій і програм со-
ціально-економічного розвитку, просторового 
розвитку країн і регіонів світу. В багатьох з них 
процедура СЕО законодавчо закріплена у яко-
сті обов’язкової ланки розробки, опрацювання 
і реалізації стратегій і програм просторового 
розвитку, окремих видів економічної діяльності 
тощо.

Незважаючи на суттєві напрацювання як у 
галузі охорони навколишнього середовища, так 
і в галузі планування територій, ратифікацію і 
часткове виконання Україною вимог численних 
38 Закон України від 1 липня 2015 р. №  562-19 «Про ратифікацію Протоколу 
про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навко-
лишнє середовище у транскордонному контексті» (Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2015, № 32, ст. 319) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/562-19.
39 Там само.

міжнародних конвенцій, механізм здійснення 
стратегічної екологічної оцінки (СЕО) досі за-
лишається, на початковій стадії впровадження. 
Імплементацію СЕО в Україні лімітують:

• Проблеми країни з перехідною економі-
кою (недостатнє фінансування, кадрове забез-
печення, корупція, повільне становлення грома-
дянського суспільства).

• Низький рівень інтеграції екологічної полі-
тики в інші сфери і відповідної координації 
(представники управлінських структур зазви-
чай вважають, що екологія та збалансований 
розвиток є питаннями Міністерства екології та 
природних ресурсів; законодавчі та підзаконні 
акти решти галузей майже не містять екологіч-
ної складової);

• Прогалини процесу планування (неузгодже-
ність різних планів, стислі строки підготовки, 
низький рівень забезпеченості генеральними 
планами населених пунктів нижчого рангу, фор-
малізація розробки планів, слабкий зв’язок роз-
роблених документів з новими науковими кон-
цептами, зокрема і щодо сталого розвитку);

• Недосконалість процедур оцінки екологіч-
них впливів: ОВНС та державної екологічної 
експертизи;

• Недостатнє узгодження законодавчих актів, 
що регулюють економічні, соціальні, екологічні 
аспекти розвитку.

Основні чинники, що створюють проблеми 
щодо впровадження екологічної складової в те-
риторіальне планування, забезпечення відповід-
ного супроводу територіальних планів, такі:

• В Україні нема механізмів врахування еко-
логічних чинників розвитку при розробленні та 
прийнятті проектів стратегій, планів і програм 
економічного і соціального розвитку на націо-
нальному та регіональному рівнях.

• Законодавче закріплення необхідності про-
ведення стратегічної екологічної оцінки в Україні 
є особливо актуальним, що зумовлено довготри-
валим незбалансованим характером природо-
користування в країні та його наслідками для 
компонентів навколишнього природного середо-
вища і здоров’я людини.

• Ефективність та успішність імплементації 
екологічної складової в практику, секторальну 
політику у її галузевому та просторовому вимі-
рах може бути забезпечена шляхом наскрізного 
взаємоузгодження законодавчих актів, які регу-
люють зазначені питання.

Основними напрямами вдосконалення систе-
ми просторового планування України в контек-
сті впровадження процедури СЕО мають стати:
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• узгодження затверджених законодавчих 
актів, особливо спрямоване на координацію 
стратегічного і територіального планування, різ-
них аспектів міжвідомчої взаємодії;

• прискорення процесів розробки і онов-
лення містобудівної документації з метою 100 % 
забезпечення актуальними схемами областей, 
районів,елементів поселенської мережі України;

• забезпечення індикації, моніторингу та 
практичного виконання рішень містобудівної 
документації;

• забезпечення наповнення та ведення місто-
будівного кадастру;

• поліпшення кадрового забезпечення пла-
нувальної діяльності та забезпечення її адекват-
ного наукового супроводу;

• розробка та підтримка функціонування 
механізмів імплементації принципів сталого 
розвитку в систему територіального планування: 
правових, фінансових, економіко-виробничих, 
соціально-економічних, соціально-світоглядних, 
наукових та просвітницьких;

• підтримка ідеологічної та методологічної 
актуальності розробок у відповідності з ініціа-
тивами Європейської перспективи просторового 
розвитку, Європейської ініціативи конференції 

міністрів, відповідальних за територіальне пла-
нування, положень «Територіального порядку 
денного 2020» (ТПД-2020) для країн ЄС, що 
визначає основні виклики та механізми просто-
рового розвитку.

• Відпрацювання СЕО на прикладі окремих 
документів територіального планування та стра-
тегічного планування можливе і дасть ефект для 
покращення законодавчої бази.

Виходячи з існуючого досвіду, важли-
вим аспектом у цьому напрямі (за прикладом 
Німеччини) є розвиток методики застосування 
інструментарію ландшафтного планування та 
інтеграції його результатів у процесі розробки і 
реалізації планів просторового розвитку, здійс-
нення процедури СЕО.

Однією ж із головних умов імплементації 
процедури СЕО в Україні є інтегрований підхід, 
реалізований у політиці просторового розвит-
ку, що включатиме галузеве, стратегічне, тери-
торіальне планування і ґрунтуватиметься на 
комплексному знанні територіального капіталу, 
моделюванні та прогнозуванні соціально-еконо-
мічних показників та основоположних принци-
пах сталого розвитку.

1.3. Аналіз основних законодавчих документів 
України в  контексті відображення екологічної складової 

в матеріалах територіального планування.

Формування екологічної політики, а відповід-
но і законодавства в Україні — складний процес, 
рушійною силою якого часто виступають між-
народні зобов’язання України та консультативні 
зусилля країн ЄС. Водночас, процес інтеграції 
екологічних принципів та положень у сектораль-
ну політику, зокрема і у систему територіального 
планування, є досить повільним. Значною мірою 
це зумовлено відсутністю в Україні повноцінної 
стратегії сталого розвитку, а також вираженим 
домінуванням ситуативних, короткострокових 
економічних інтересів.

На сьогодні тісний взаємозв’язок з територі-
альним плануванням необхідний для реалізації 
цілої низки законів та конвенцій. Насамперед 
згадаємо Конвенції Ріо, ратифіковані Україною 
після саміту зі сталого розвитку, що відбувся у 
Ріо-де-Жанейро у 1992 р. Це: Конвенція з біоло-
гічного різноманіття, метою якої є збереження 
біологічного різноманіття та його збалансова-
не використання; Рамкова конвенція про зміну 
клімату метою якої є зменшення концентрації 
парникових газів, запобігання зміні клімату та 
пом’якшення її наслідків; Конвенція про бо-

ротьбу з опустелюванням, що спрямована на 
призупинення опустелювання та деградації зе-
мель. Успішність механізмів, закладених у трьох 
конвенціях безпосередньо позначається на стані 
екосистем, розвитку сільського господарства і 
туризму. Мультиплікаційний ефект поширюєть-
ся на економіку та соціум в цілому. Отже, варто 
говорити про біорізноманіття, кліматичні змі-
ни, стан земельних ресурсів як важливі акцен-
ти сучасного територіального планування, що 
на даний час виражені недостатньо. Конвенції 
ратифіковані Україною — закони України «Про 
ратифікацію Конвенції про охорону біологічно-
го різноманіття», «Про ратифікацію Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату», «Про ра-
тифікацію Кіотського протоколу до Рамкової 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй про 
зміну клімату», «Про приєднання України до 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй про бо-
ротьбу з опустелюванням у тих країнах, що по-
терпають від серйозної посухи та/або опустелю-
вання, особливо в Африці». Теж саме стосується 
Європейської ландшафтної конвенції (Закон 
України «Про ратифікацію Європейської ланд-
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шафтної конвенції»), зобов’язання щодо якої 
досі не виконуються.

В цілому ж рефлексія у планувальному про-
цесі надзвичайно важлива для виконання та-
ких кодексів та законів України, як: Земельний, 
Водний, Лісовий кодекси, закони України «Про 
Основні засади (стратегію) державної екологіч-
ної політики України на період до 2020 року», 
«Про ратифікацію Європейської ландшафтної 
конвенції», «Про екологічну мережу України», 
«Про охорону земель», «Про тваринний світ», 
«Про Загальнодержавну програму формуван-
ня національної екологічної мережі України на 
2000—2015 роки», «Про рослинний світ», «Про 
природно-заповідний фонд України», «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища», Розпорядження КМУ «Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми розвит-
ку заповідної справи на період до 2020 року», 
Проект Національного плану дій з охорони на-
вколишнього природного середовища на 2016—
2020 роки тощо.

Окрему проблему становить виконання 
Україною Угоди про асоціацію з ЄС, зокре-
ма і стосовно імплементації таких директив: 
Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу 
окремих державних і приватних проектів на на-
вколишнє середовище; Директива № 2001/42/ЄС 
про оцінку впливу окремих планів і програм на 
навколишнє середовище; Директива № 2008/50/
ЄС про якість атмосферного повітря і чисте по-
вітря для Європи; Директива № 2000/60/ЄС про 
встановлення меж діяльності Співтовариства 
в сфері водної політики зі змінами і доповнен-
нями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС та 
Директивою 2009/31/ЄС; Директива № 2007/60/
ЄС про оцінку та управління ризиками зато-
плення; Директива № 91/676/ЄС про захист 
вод від забруднення, спричиненого нітратами 
з сільськогосподарських джерел, із змінами і 
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
№1882/2003; Директива № 92/43/ЄС про збере-
ження природного середовища існування, дикої 
флори і фауни, зі змінами і доповненнями, вне-
сеними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/
ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. Через 
неготовність українського суспільства, бізне-
су, владних структур розробка та затвердження 
«європейських» законодавчих актів суттєво упо-
вільнюється, свідченням чого є складний процес 
набуття чинності закону про стратегічну еколо-
гічну оцінку.

Натомість, містобудівна документація на да-
ний час не повністю відповідає запитам еколо-

гічної політики, а іноді й суперечить їм. Одним 
з негативних прикладів з недавнього минулого 
є Закон України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» (2011 р.), що частково скасував 
положення Законів України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» та «Про 
екологічну експертизу» щодо обов’язковості 
проведення екологічної експертизи у процесі 
інвестиційної, господарської та іншої діяльності, 
яка впливає або може вплинути на стан довкіл-
ля. Ліквідація процедури екологічної експертизи 
в свою чергу поставила під сумнів можливості 
України дотримуватися своїх зобов’язань у рам-
ках Конвенції Еспо.

Серед сильних, в екологічному відношенні, 
сторін містобудівного законодавства слід насам-
перед згадати Закон України «Про Генеральну 
схему планування території України», де увагу 
було акцентовано на тому, що територія України 
відзначається «надмірним техногенним наван-
таженням на довкілля, високим ступенем його 
забруднення та природно-техногенної небезпе-
ки», «надзвичайно високим, економічно та еко-
логічно необґрунтованим рівнем господарського 
(передусім сільськогосподарського) освоєння 
території», «малою часткою територій природо-
охоронного, рекреаційного, оздоровчого, істори-
ко-культурного призначення». Крім того, визна-
чено напрями формування екологічної мережі, 
виділено, серед видів переважного використан-
ня «території та об’єкти природно-заповідного 
фонду, ліси, водно-болотні угіддя, землі водного 
фонду, рекреаційного та оздоровчого призначен-
ня, інші природні території, важливі для збере-
ження біологічного та ландшафтного різнома-
ніття». Водночас Схема потребує оновлення.

Положення Закону України «Про Генеральну 
схему планування території України» знайшли 
відображення і в державних будівельних нор-
мах «Склад та зміст містобудівної документації 
на державному та регіональному рівнях». Варто 
підкреслити наявність вимог щодо матеріа-
лів комплексної оцінки території в складі схем 
природно-ресурсного потенціалу та природно- 
техногенної небезпеки території в масштабі 
1:50 000 — 1:200 000, на яких відображається 
ін фор мація щодо мінерально-сировинної бази, 
кліматичних, геологічних та інших природних 
умов, показуються ділянки прояви небезпечних 
геологічних, гідрогеологічних та геоморфоло-
гічних процесів, території та об’єкти природ-
но-заповідного фонду (природні заповідники, 
біосферні заповідники, національні природні 
парки, регіональні ландшафтні парки, а також 
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інші території та об’єкти за умови наявності 
інформації щодо географічної прив’язки), інші 
природоохоронні території, встановлені в від-
повідно до затвердженої проектної документації, 
а також інші чинники і планувальні обмеження, 
які впливають на здійснення містобудівної та 
господарської діяльності; схеми захисту терито-
рії і населених пунктів від небезпечних геоло-
гічних і гідрогеологічних процесів в масштабі 
1: 100 000 — 1: 200 000; схеми розміщення об’єк-
тів культурної спадщини в масштабі 1: 100 000 — 
1: 200 000, на якій зображуються землі істори-
ко-культурного призначення, межі зон охорони 
пам’яток культурної спадщини, межі історичних 
ареалів населених пунктів.

Передбачає врахування екологічної скла-
дової та збереження культурних ландшафтів і 

Закон України «Про основи містобудування» 
визначаючи серед головних напрямів містобу-
дування «захист життєвого та природного се-
редовища від шкідливого впливу техногенних 
і соціально-побутових факторів, небезпечних 
природних явищ; збереження пам’яток куль-
турної спадщини.

Також позитивним індикатором змін є під-
готовка проекту Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з удоско-
налення містобудівної діяльності (щодо пла-
нування територій)», де передбачено усунення 
певних недоліків, наявних у Законі України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», 
удосконалення термінології та більша увага до 
екологічної складової, зокрема ландшафтного 
планування.
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2. ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ В СИСТЕМІ 
ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ

2.1. Система просторового планування в Німеччині —  
стислий огляд

2.1.1. Рівні й функції 
просторового планування

Система просторового планування в Німеч-
чині побудована ієрархічно і реалізується на двох 
рівнях, на немісцевому рівні просторової орга-
нізації території (федерації, федеральні землі та 
регіони) і на місцевому рівні перспективного пла-
нування будівництва (міста і громади) (табл. 2.1).

Як частину просторового планування його 
називають також загальним просторовим пла-
нуванням, оскільки поряд з ним існують числен-
ні галузеві просторові планування. Зв’язування 

рівнів планування відбувається за принципом 
зустрічного потоку. Це означає, що з одного боку, 
на нижчому рівні слід дотримуватися або врахо-
вувати при узгодженні розпорядження вищого 
рівня (п. 2.2), а з іншого боку, при прийнятті 
рішень на вищому рівні варто враховувати дійс-
ні умови на нижчому рівні, а також залучати до 
участі відповідних носіїв планування.

Загальне просторове планування необхідне 
насамперед для координування різних користу-
вацьких вимог та індивідуальних інтересів і тим 
самим для збалансованого розвитку території 
планування. При цьому, в його рамках прийма-

Таблиця 2.1
Організація просторового і ландшафтного планування в Німеччині  
на різних політично-адміністративних рівнях (власне зображення)

Види планів просторового планування на різних рівнях
Природоохоронне галузеве 

планування (ландшаф-
тне планування)

Правові основи

Пр
ос

то
ро

ва
 ор

га
ніз

ац
ія

Федерація
Керівні принципи і стратегії дій з просто-
рового розвитку в Німеччині
Плани просторової організації території у виключній 
економічній зоні (морське просторове планування)

—

Закон щодо просторової 
організації території
Федеральний закон про 
охорону природи

Федеральні землі
Плани або програми просторової органі-
зації території федеральної землі

Ландшафтна програма Закон щодо просторової 
організації території
Федеральний закон про 
охорону природи
Відповідні місцеві закони земель

Регіони
Регіональні плани просторової організації (регіональні плани) 
для регіону планування як частина федеральної землі

Рамковий ландшафтний план

Пе
рс

пе
кт

ив
не

 пл
ан

ув
ан

ня
 бу

ді
вн

иц
тв

а Міста і громади
Плани використання території
«підготовчий перспективний план будівництва» для 
всієї території громади, обов‘язковий для відомств

Ландшафтний план

Будівельний кодекс
Відповідні місцеві закони земель

Міста і громади
Плани забудови
«обов‘язковий перспективний план будівництва» відпо-
відно для однієї частини громади, обов‘язковий для всіх

План озеленення
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ються власні планувальні рішення, особливо 
щодо розвитку поселень, зводяться в єдиний 
план інші просторово значимі галузеві плану-
вання. Згідно з абз. 1 ст. 3 Закону «Про просто-
рову організацію території» 40 планування тоді 
є просторово значущим, коли внаслідок цього 
буде використано простір або здійснено вплив 
на просторовий розвиток або функцію території.

Галузеве просторове планування виконує 
просторово значущі завдання розвитку, перш за 
все, щодо інфраструктури (транспорт, енергопо-
стачання, утилізація та використання відходів, 
водне господарство та інші). Ці види планування 
входять в компетентність відповідних галузевих 
відомств. До галузевого планування належить і 
ландшафтне планування як міждисциплінарне 
природоохоронне планування (п. 2.1). Під цим 
розуміється те, що хоча ландшафтне плануван-
ня є галузевим плануванням у сфері охорони 
природи, його зміст (компоненти природного 
середовища, що охороняються, такі як ґрунти, 
води, атмосферне повітря та клімат, тваринний 
і рослинний світ, а також взаємодія між ними) 
є міждисциплінарним і має враховуватися в ін-
ших галузевих і загальних просторових планах. 
Ландшафтні плани є важливою інформаційною 
основою та основою зважування для просторо-
вого планування, оскільки в них зосереджують-
ся результати просторового аналізу компонентів 
та конфліктів, а також професійні цілі та пропо-
зиції заходів, сформовані належним чином.

Згідно з абз. 2 ст. 1 Закону «Про просторову 
організацію території» 41 керівним принципом 
просторової організації території є сталий роз-
виток простору, який узгоджує соціальні та еко-
номічні вимоги до простору з його екологічними 
функціями і призводить до довготривалої, зба-
лансованої організації простору з рівноцінними 
умовами життя в підпросторах. Відповідно, на 
рівні місцевого перспективного планування бу-
дівництва, відповідно до абз. 5 ст. 1 Будівельного 
кодексу 42, діє керівний принцип сталого розвит-
ку містобудування.

Просторове планування виконує кілька функ-
цій, які можуть перекриватися 43:

40 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist
41 Там само.
42 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist
43 Fürst, D.; Mäding, H. (2011): Raumplanung unter veränderten Verhältnissen. In: 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) Grundriss der Raumord-
nung und Raumentwicklung: 11-15, S. 12 ff

• функцію регулювання — регулювання про-
сторово значущих дій людини в просторі. Сюди 
відносяться проживання, праця і зайнятість, 
постачання, освіта, рекреація, транспорт і кому-
нікація.

• функцію розвитку — розвиток у часі вклю-
чає в себе економічне зростання й поліпшення 
якості життя, відновлення (санацію), а також 
реакцію на нові виклики (такі як зміна демогра-
фічних умов, глобалізація та зміна клімату).

• функцію охорони — охорона невідновлюва-
них і відновлюваних ресурсів в рамках охорони 
природи, ресурсів і видів. Охорона історичних 
пам’яток і (культурного) ландшафту поширюється 
не тільки на неживу і живу природу, а й на куль-
турно-історичні будівлі та архітектурні ансамблі.

• функцію балансування — в тих випадках, 
коли планування може впливати на можливості 
і ризики розвитку, вони повинні бути справед-
ливо розподілені по простору для того щоб ство-
рити рівноцінні умови життя.

Обов’язковим етапом при розробці просторо-
вих планів є залучення відомств і громадськості. 
Мета їх участі — якісно вдосконалити висновки 
просторового планування, підвищувати правові 
гарантії та транспарентність процесу плануван-
ня й прийняття рішень, заздалегідь визначати 
можливості запобігання, мінімізації і вирішення 
конфліктів природокористування, а також до-
сягти широкого визнання просторових вимог і 
рішень 44, 45, 46.

2.1.2. Регіональний рівень просторової  
організації території

У цьому підрозділі йтиметься про регіональ-
ний рівень просторової організації території, 
тобто про регіональне планування. Воно є вищим 
(за рівнем), немісцевим і узагальнюючим рівнем 
планування для території регіону планування, 
який складається, як правило, з декількох райо-
нів і/або «позарайоннних» міст. У регіональних 
планах уточнюються зміст і просторова прив’яз-
ка цілей і принципів вищого рівня земельного 
планування (тобто рівня федеральних земель) і 
доповнюються регіональною інформацією.

44 BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) (Hrsg.) (2003): 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Programmen und Plänen der Raumordnung. In: For-
schungen; 113. Bonn, S. 18 ff
45 Benighaus, Christina; Wachinger, Gisela; Renn, Ortwin (2016): Bürgerbeteiligung. 
Konzepte und Lösungswege für die Praxis, Frankfurt/Main
46 Schefer, Anton G. (2005): Beteiligungsverfahren, in: ARL (Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung) (Hrsg.) Handwörterbuch der Raumordnung, Han-
nover: 80–82.
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У Законі «Про просторову організацію тери-
торії» є ряд приписів щодо змісту регіональних 
планів. Вони повинні містити настанови щодо 
структури простору (абз. 5 ст. 8 Закону «Про 
просторову організацію території» 47), в особли-
вості щодо:

• бажаної структурі розселення. Сюди відно-
сяться просторові категорії, центральні місця, 
особливі функції громад, такі як, наприклад, 
основні напрямки розвитку поселень та осей.

• бажаної структурі вільних просторів. Сюди 
відносяться великі вільні (незабудовані) простори 
й охорона цих територій, використання вільних 
просторів як резервних місцеположень, а також 
для впорядкованої розвідки та видобутку корис-
них копалин, оздоровлення та розвитку просто-
рових функцій, вільні простори для забезпечення 
превентивного протипаводкового захисту.

• бажаної інфраструктури. Сюди відносяться 
транспортна інфраструктура (місцеположення 
об’єкта й траси), перевалочні станції для ван-
тажного транспорту та інфраструктура поста-
чання та утилізації.

Приклад регіонального плану для Верхньої 
долини р. Ельби і Східних Рудних гір 48 демон-
47 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist.
48 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2009): Regionalplan 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge. 1. Gesamtfortschreibung 2009.

струє, які вказівки та іншу інформацію може міс-
тити регіональний план:

• міждисциплінарні цілі та принципи регі-
онального планування, наприклад, центральні 
місця, осі та простори, що вимагають особливих 
дій.

• галузеві цілі та принципи, наприклад, роз-
виток розселення, охорона природи і ландшафту, 
промисловість і ремесла, транспорт, видобу-
ток сировини, туризм та відпочинок, сільське і 
лісове господарство, водо- і енергопостачання, 
захист від шуму.

• графічні приписи і пояснювальні карти, 
наприклад, карти по встановленню структури і 
режиму використання простору, ділянки ланд-
шафту з особливими умовами користування, 
пояснювальні карти щодо забезпечення проти-
паводкового захисту, регіональні зелені коридори, 
сільське господарство, території переважного або 
обмеженого використання корисних копалин.

• додаток: галузеві висловлювання рамкового 
ландшафтного плану, наприклад, основні уяв-
лення про природу і ландшафт, інтегрована кон-
цепція розвитку природи і ландшафту, каталог 
відповідних природоохоронних заходів, карти.

• екологічна доповідь і перевірка відповідно-
сті Директиві по оселищам (оцінка можливого 
впливу на території «НАТУРА 2000»)

• узагальнюючу заяву.

2.2. Інтерація ландшафтного планування 
в просторове планування

2.2.1. Ландшафтне планування —  
короткий огляд

Ландшафтне планування регулюється Фе-
де ральним законом про охорону природи 
Німеччини, а також законами про охорону при-
роди на рівні земель. Як вид планування, що 
охоплює всю територію, тобто однаково і незасе-
лені, і заселені зони воно спрямоване на охорону, 
догляд і розвиток природи і ландшафту, сприяю-
чи таким чином здійсненню природоохоронних 
цілей, названих у статті 1 Федерального зако-
ну «Про охорону природи» 49, а саме тривалому 
збереженню:

• біологічного різноманіття.
• продуктивності та функцій природного 

середовища, включаючи здатності до самовід-

49  Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Ar-
tikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist

новлення та можливості невиснажливого вико-
ристання природних ресурсів.

• різноманіття, своєрідності і краси, а також 
рекреаційної цінності природи і ландшафту.

Як охорона природи в цілому, ландшафтне 
планування займається не тільки охороною видів 
і біотопів, образом ландшафту, але й охороною 
ґрунтів, води, атмосферного повітря та клімату, 
забезпеченням можливостей тривалого викорис-
тання ландшафту людиною. Тим самим ландшаф-
тне планування в Німеччині є єдиним концепту-
ально-орієнтованим видом природо охоронного 
планування, яке розглядає все вищеназвані охо-
ронювані компоненти у взаємозв’язку, оцінює їх 
щодо функцій природного середовища і в резуль-
таті аналізу визначає багатофункціональні цілі 50. 
Відповідно до чинного законодавства ландшафтне 
50 Haaren, C. v.; Jessel, B. (2011): Umwelt und Raumentwicklung. In: Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) Grundriss der Raumordnung und 
Raumentwicklung: 671-718, S. 682



23

планування має сформулювати природоохоронні 
вимоги до 100 % площі країни, причому вимоги 
до інтенсивності охорони сильно відрізняються. 
Вони варіюються від суворої охорони територій, 
що виконують певні переважні природоохоронні 
функції до супроводжуючих землекористування 
природоохоронних заходів 51, 52.

Ландшафтне планування виконує не лише 
функцію галузевого планування охорони при-
роди. Поряд з цим, воно робить природоохорон-
ний внесок в загальне просторове планування (п. 
1.1), та в інші галузеві плани, наприклад, щодо 
транспорту або водного, сільського та лісового 
господарств. Відповідно є ландшафтні плани 
розробляються на тих самих рівнях, що й про-
сторові плани (федеральна земля, регіон, гро-
мада, частина громади). Вищезазначені просто-
рові плани повинні враховувати висловлювання 
ландшафтного планування в рамках процедур-
ного етапу зважування (абз. 5 ст. 9 Федерального 
закону «Про охорону природи» 53). В основному 
це відбувається через використання ландшаф-
тного планування як головної основи для оцін-
ки впливу проектів будівництва на навколишнє 
середовище та для стратегічної екологічної оцін-
ки планів і програм (п. 3). Наявний актуальний 
широкомасштабний ландшафтний план, як ін-
формаційна та оціночна основа може значно 
скорочувати інвентаризаційні витрати інших 
галузевих планів, що мають вплив на територію і 
навколишнє середовище 54.

Для більш детальної інформації про німець-
кій системі ландшафтного планування дивіться 
статті Ш. Хайланда та А. Май, які надруковані 
українською та російською мовами 55, 56.

2.2.2. Теми ландшафтного планування 
в просторовому плануванні

Що стосується реалізації багатьох просторо-
во-прив’язаних цілей, то ландшафтне планування 
залежить від просторового планування, тому що 
51 Хайланд, Ш.; Май, А. (2014): Концепція ландшатного планування в Німеччині. 
В: Руденко, Л.Г. (ред.): Ландшафтне планування в Україні: 23-28, стр. 24
52 Хайланд, Ш.; Май, А. (2009): Ландшафтное планирование — инструмент 
упреждения экологических проблем территории. В: Ukrainian geographical 
journal Nr. 4 (68) 2009, Kiev, 3-10
53 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Ar-
tikel 19 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist
54 Heiland, S. (2010): Landschaftsplanung. In: Henckel, D.; Kuczkowski, K. v.; Lau, P.; 
Pahl-Weber, E.; Stellmacher, F. (Hrsg.): Planen — Bauen — Umwelt. Ein Hand-
buch. Wiesbaden: 294-300, S. 294
55 Хайланд, Ш.; Май, А. (2014): Концепція ландшафтного планування в 
Німеччині. В: Руденко, Л.Г. (ред.): Ландшафтне планування в Україні: 23-28
56 Хайланд, Ш.; Май, А. (2009): Ландшафтное планирование — инструмент 
упреждения экологических проблем территории. В: Ukrainian geographical 
journal Nr. 4 (68) 2009, Kiev, 3-10

рекомендації ландшафтних планів стають юри-
дично обов’язковими тільки після включення до 
відповідних просторових планів (плани просто-
рової організації території та перспективні плани 
будівництва). Тому рівні ландшафтного плануван-
ня (табл. 2.1), його графічна складова і масштаби 
робіт тісно пов’язані з просторовим плануванням. 
Зміст і рекомендації ландшафтних планів пере-
кладаються «на мову просторового планування». 
В ідеальному випадку в рамках ландшафтного 
планування розробляється концепцію природо-
охоронних заходів для просторового планування. 
При цьому воно зважує між собою різні природо-
охоронні вимоги такі як, наприклад, щодо збере-
ження біологічного різноманіття, охорони ґрунтів 
і вод, захисту атмосферного повітря та клімату, 
збереження ландшафтів та зон рекреації. Крім того, 
воно «зважує» їх з іншими загальними вимогами 
до природи і ландшафту. Юридичне закріплення 
в просторовому плануванні (на рівні просторової 
організації території та перспективного плануван-
ня будівництва) має велике значення, особливо 
для реалізації таких заходів і вимог ландшафтного 
планування, що спрямовані на захист територій 
від забудови (наприклад, збереження коридорів 
свіжого повітря або рекреаційних зон).

Найбільшу силу мають «цілі просторової 
організації території», яких слід дотримуватися 
як обов’язкових приписів (стаття 3 абзац 1 № 2 
Закону про просторової організації 57), в той час 
як «принципи просторової організації території» 
підлягають зважуванню з іншими вимогами до 
простору (стаття 3 абзац 1 № 3 Закону «Про про-
сторову організацію території» 58). Можливості 
прямого управління, з якими можна встановлю-
вати певні просторово значимі види користу-
вання й функції та виключати інші репрезенту-
ють такі просторові категорії:

Території переважного використання — те-
риторії, призначені для виконання просторово 
значущих функцій або здійснення певних видів 
користування. Інші просторово значимі види 
користування на цій території можливі лише 
в разі, якщо вони узгоджені з пріоритетними 
функціями, видами користування або цілями 
просторової організації території (ст. 8 абз. 7 
№ 1 Закону «Про просторову організацію тери-
торії» 59). Такими вирішальними видами госпо-
дарської діяльності є, серед іншого, сільське та 

57 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist
58 Там само.
59 Там само.
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лісове господарства, транспорт і розвиток посе-
лень, видобуток корисних копалин та енергопо-
стачання (в Німеччині, в даний час — особливо 
вітрова енергія). В той же час просторові функ-
ції з охорони стосуються особливо природи і 
ландшафту, захисту ґрунтів, клімату, а також вод 
(якості води, захисту від паводків). В інших ча-
стинах території планування ці функції або види 
користування залишаються цілком можливими. 
Території переважного використання відповіда-
ють цілям просторової організації території.

• Території обмеженого використання — 
тери торії з певними просторово значущими 
функціями або видами користування, яким 
надається особливе значення при зважуванні з 
конкуруючими видами користування (ст. 8 абз. 7 
№ 2 Закону «Про просторову організацію тери-
торії» 60). На відміну від територій переважного 
використання, цільові функції яких не можуть 
бути подолані в результаті прийняття наступних 
рішень (в рамках «зважування» або на розсуд), 
така можливість існує для територій обмеженого 
використання, тобто вони підлягають «зважу-
ванню» планувальних рішень. Території обме-
женого використання відповідають принципам 
просторової організації території.

• Резервні території — території придатні для 
певних функцій або видів користування, де пев-
ним просторово значущим заходам або видам 
користування не суперечать інші просторово 
значущі інтереси. При цьому вони виключені в 
іншій частині території планування (ст. 8 абз. 7 
№ 3 Закону «Про просторову організацію тери-
торії» 61), наприклад, резервні території, придатні 
для розміщення вітрових установок. Резервні 
території відповідають цілям або принципам 
просторової організації території.

• Території переважного або обмеженого при-
родоохоронного використання виконують різно-
манітні завдання, наприклад:

• охорона цінних місць проживання.
• розвиток оселищ, наприклад, у рамках 

мережі біотопів.
• охорона і поліпшення регулюючої функції 

та відновної здатності ґрунтів, вод, атмосфер-
ного повітря і клімату.

• охорона образу ландшафту.
• збереження типових ландшафтних струк-

тур 62.

60 Там само.
61 Там само.
62 Haaren, C. v.; Jessel, B. (2011): Umwelt und Raumentwicklung. In: Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) Grundriss der Raumordnung und 
Raumentwicklung: 671-718, S. 699

Поряд із встановленням територій пере-
важного і обмеженого використання, а також 
резервних територій для збереження певних 
функцій та видів використання вільних просто-
рів на рівні регіонального планування зазвичай 
встановлюються і регіональні зелені коридори та 
«зелені цезури». Регіональні зелені коридори — 
взаємозв’язані вільні простори, які виконують 
різні екологічні або пов’язані з відпочинком на 
природі, іншими природоохоронними видами 
користування функції (багатофункціональний 
захист вільних просторів). «Зелені цезури» — 
невеликі вільні простори, що перешкоджають 
«зрощенню» населених пунктів, придатні і для 
заміського відпочинку, і для збереження мікро-
кліматичних функцій. З метою захисту вільних 
просторів обидві просторові категорії не підля-
гають забудові або заселенню, іншим видам ко-
ристування, що суперечать вищезгаданим цілям.

Однак, екологічні вимоги і захист природних 
ресурсів рекомендується враховувати, за мож-
ливості, і для інших територій переважного та 
обмеженого використання. Наприклад, в лісо-
вому господарстві можна реалізувати заходи по 
збільшенню лісистості або збереженню певних 
функцій лісу (таких як охорона видів і біотопів, 
рекреаційні та кліматозахисні функції лісу) або в 
сільському господарстві (заходи щодо зменшення 
ерозії або збереження певних функцій ґрунтів) 63.

2.2.3. Можливості інтеграції ландшафтного 
планування в просторове планування

У Німеччині ані для просторового, ані для 
ландшафтного планування не встановлені єдині 
федеральні правила. Тому можна розрізняти три 
моделі обліку ландшафтно-планувальних аспек-
тів в просторових планах:

• У випадку первинної (прямої) інтегра-
ції не розробляється самостійний ландшаф-
тний план, а природоохоронні вимоги від 
початку є частиною плану просторової орга-
нізації. При цьому вони заздалегідь зіставля-
ються з іншими просторово значущими вимо-
гами. Переваги первинної інтеграції полягають 
в обов’язковості ландшафтного планування 
та найбільш тісному узгодженні вже на етапах 
розробки плану просторової організації. Недо-
ліком, однак, є те, що інформація про навко-
лишнє середовище та «незважені» цілі охорони 
навколишнього середовища стають не поміт-
ними для громадськості або галузевого плану-

63 Там само, стр. 701
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вання 64. Цю модель інтеграції вибрали, напри-
клад, федеральні землі Баварія, Саксонія і  
Шлезвіг-Гольштейн.

• В рамках вторинної інтеграції спочатку 
складається незалежний ландшафтний план, що 
володіє юридичною силою. Інтеграція приро-
доохоронних аспектів у відповідній просторо-
вий план відбувається пізніше, на другому етапі, 
після «зважування» з іншими інтересами про-
сторового планування. Така модель забезпечує 
наявність повного спектру інформації про при-
роду і ландшафт при прийнятті просторово зна-
чущих рішень в результаті «зважування» в рам-
ках просторової організації території. Модель 
забезпечує також можливість використання 
«незважених» даних в галузевому плануванні 65. 
Ця модель інтеграції діє, наприклад, в федераль-
64 Там само, стр. 676
65 Haaren, C. v. (Hrsg.) (2004): Landschaftsplanung. Stuttgart, S. 61

них землях Гессен і Баден-Вюртемберг. Проміж-
ний варіант являє собою складання незалежних 
ландшафтних планів, які не мають юридичної 
сили. Вони стають юридично обов’язковими 
лише в результаті включення їх змісту до загаль-
ного про-просторового плану, як, наприклад, в 
Нижній Саксонії.

• «Неінтеграція» позначає повне розділення 
ландшафтного та загального просторового пла-
нування. Вона можлива лише в разі самостій-
ної юридичної сили ландшафтного планування. 
Відсутність протиріч між обов’язковими при-
писами різних планів слід забезпечувати шля-
хом взаємної участі і обов’язкового узгодження 
або однобічного зобов’язання щодо дотримання 
приписів. Прикладами «неінтеграціі» є міста 
Берлін, Бремен, Гамбург, а також регіон Північ-
ний Рейн-Вестфалія.

Таблиця 2.2.
Процедурні етапи стратегічної екологічної оцінки 1 2 3

Етапи СЕО Зміст етапів

Скрининг Перевірка з метою визначення необхідності СЕО (обов’язкова СЕО планів та програм або попередня оцінка одинич-
ного випадку), включаючи консультацію відомств, що виконують завдання в галузі навколишнього середовища та 
інформування громадськості.

Скопинг Обговорення та встановлення рамок дослідження (обсяг і ступінь деталізації) посилаючись на керівні планові 
принципи на основі доступних даних та інформації про навколишнє середовище, а також методів оцінки із за-
лученням відомств, що виконують завдань в галузі навколишнього середовища. Встановлення альтернатив, що 
перевіряються.

Екологічна доповідь Оцінка і документація впливів плану або програми на навколишнє середовище відповідно до встановлених під час 
скопінгу рамок дослідження. Розробка екологічної доповіді з боку носія планування (планове відомство) або за 
його дорученням з боку бюро.

Консультації Консультація (інформування, слухання та інші форми залучення) зачеплених відомств, а також дотичної або заці-
кавленої громадськості під час процесу планування та експертизи.

Транскордонні консультації Консультація (інформування та при необхідності залучення) зачеплених або зацікавлених сусідніх країн в разі 
транскордонних впливів на навколишнє середовище.

Процес прийняття рішення Врахування екологічної доповіді та висновків, а також результатів консультацій при розробці і до прийняття плану 
або програми.

Оголошення рішення Інформування учасників консультацій про прийняте плані або програмі включаючи зведену декларацію про облік 
екологічних питань, а також обґрунтування прийняття рішення після зважування з перевіреними альтернативами 
і оголошення заходів контролю

Контроль Контроль (моніторинг) істотних впливів плану або програми на навколишнє середовище.

1 J a c o b y , C. (2003): Entwicklung und Inhalte der EU-Richtlinie über die Umweltprüfung für Pläne und Programme. In: E b e r l e  D., J a c o b y  C. (Hrsg.): Umweltprüfung 
für Regionalpläne. Arbeitsmaterial der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, Nr. 300: 1-16, S. 7.
2 Hanusch, Marie; Eberle, Dieter; Jacoby, Christian; Schmidt, Catrin; Schmidt, Petra (2007): Umweltprüfung in der Regionalplanung. Arbeitshilfe zur Umsetzung des § 7 Abs. 5 
bis 10 ROG, E-Paper der ARL Nr. 1, Hannover, S. 3.
3 S t r a t m a n n , L.; H e i l a n d , S.; R e i n k e , M.; H a u f f , M.; B ö l i t z , D.; H e l b r o n , H.; S c h m i d t , M. (2007): Strategische Umweltprüfung für die Regionalpla-
nung — Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien (am Beispiel der Umweltprüfung zum Regionalplan Ober-
lausitz-Niederschlesien). Endbericht zum INTERREG III A-Projekt. Dresden, S. 26.
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2.3 Екологічна оцінка в просторовому плануванні

2.3.1. Правові рамкові умови 
і процедурні вимоги

У просторовому плануванні (на рівнях про-
сторової організації території та перспективного 
планування будівництва) приймаються важливі 
рішення про майбутнє використання простору, 
тому ці плани підлягають Стратегічній еколо-
гічній оцінці (СЕО). Обов’язковість проведення 
СЕО в рамках розробки або коригування планів 
і програм пояснюється Директивою 2001/42/EC 
Європейського парламенту та Ради від 27 червня 
2001 р. «Про оцінку впливу деяких планів і про-
грам на навколишнє середовище» (Директива 
про СЕО) 66. Реалізація цієї директиви в націо-
нальному законодавстві Німеччини відбулась в 
області просторового планування, за допомогою 
змін в Законі «Про просторову організацію те-

66 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme

риторії» 67, Будівельному кодексі 68 і Законі «Про 
оцінку впливу на навколишнє середовище» 69. 
Важливими на рівні регіонального планування є 
стаття 9 Закону «Про просторову організацію те-
риторії» 70 і стаття 16 абзац 4 Закону «Про оцінку 
впливу на навколишнє середовище» 71, відповідно 
до яких при розробці або коригуванні регіональ-
них планів повинна бути проведена екологічна 
оцінка. Приписи на рівні федеральних земель 
містять додаткові правила.

67 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist
68 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist
69 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist
70 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist
71 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist

Рисунок 3.2.1. Надання ландшафтно-планувальної інформації для просторового планування 1.

1 Haaren, C. v.; Scholles, F.; Ott, S.; Myrzik, A.; Wulfert, K. (2004): Strategische Umweltprüfung und Landschaftsplanung. Abschlussbericht zum F+E-Vorhaben 802 82 130 des 
Bundesamtes für Naturschutz. Hannover, S. 69
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Мета СЕО полягає в охороні здоров’я людини 
і навколишнього природного середовища від мож-
ливого шкідливого впливу планів і програм. Вона 
повинна бути досягнута шляхом оптимізації пла-
нування, раннього і комплексного обліку екологіч-
них аспектів і збільшення прозорості процедури.

При проведенні СЕО слід дотримуватися 
певних процедурних етапів (табл. 2.2). Ці етапи 
повинні бути включені до відповідних процедур 
по розробці або коректуванні планів і програм. 
У Німеччині СЕО являє собою несамостійну ча-
стину відповідної процедури.

2.3.2. Внесок ландшафтного планування 
в екологічну оцінку регіонального плану

При розробці екологічної доповіді важливою 
основою є відповідний для даної території пла-
нування ландшафтний план (на регіональному 
рівні — ландшафтна програма або рамковий 
ландшафтний план), який може представляти 
важливі дані і масштаби оцінки (рис. 3.2.1).

Така основа потрібна, оскільки вимога про 
проведення екологічної оцінки і складання еко-
логічного доповіді, як правило, ставить  перед 

Таблиця 2.3
Пропозиція структури екологічного доповіді 1

1 Вступ

1.1 Перевірка з метою визначення необхідності СЕО

1.2 Короткий представлення плану / програми
Цілі
Головний зміст
Відношення до інших значущим планам / програмами

1.3 Рамки дослідження
Територія дослідження
Програма дослідження та джерела даних
Методичний підхід

1.4 Пояснення до процесу планування (процедурні етапи та залучення відомств та громадськості)

2 Цілі охорони навколишнього середовища

2.1 Аналіз діючих екологічних цілей
Значущі правові цілі
Цілі значущих планів/програм
Інші значущі цілі

2.2 Вибір підходу до врахування цілей при розробці плану/програми

3 Оцінка навколишнього середовища
Сучасний стан навколишнього середовища в межах всієї території
Екологічні проблеми (фонове навантаження) в межах всієї території
Ймовірний розвиток всієї території у випадку нереалізації плану/програми (нульовий прогноз)

4 Впливи на навколишнє середовище (позитивні/негативні)

4.1 Стислий аналіз вибору перевірених альтернатив

4.2 Впливи на навколишнє середовище одиничних настанов плану (включно з альтернативами, за необхідності)
Опис впливів на навколишнє середовище
Заходи із запобігання /зниження та компенсації порушень
Запропонована оцінка

4.3 Загальні впливи плану/програми на навколишнє середовище (включно з альтер-
нативами, за необхідності, якщо це не було зроблено у п. 4.2.)
Опис загальних впливів плану
Заходи щодо запобіганні/зниження та компенсації порушень
Запропонована оцінка

5 Труднощі, що виникли при підготовці інформації

6 Передбачені заходи контролю (моніторинг)

7 Загальнозрозуміле нетехнічне узагальнення

1 Там само, стр. 192
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регіональним плануванням, ряд запитань, 
наприклад:

• Які цілі і принципи регіонального плану-
вання, ймовірно, будуть надавати суттєвий вплив 
на навколишнє середовище і тому повинні погли-
блено розглядатися в рамках екологічної оцінки?

• Які дії на навколишнє середовище виплива-
ють з положень регіонального плану?

• Які цілі охорони навколишнього середо-
вища можна або потрібно використовувати в 
зв’язку з правовими та планувальними поло-
женнями як мірила оцінки стану навколишнього 
середовища і впливу регіонального плану на 
навколишнє середовище?

• Як можна зробити досліджувані компо-
ненти навколишнього середовища (п. 3.2.2) 
зручними для користування в рамках екологіч-
ної оцінки? Які конкретні питання при цьому 
повинні бути розглянуті?

• Які показники дозволяють уявити стан і 
майбутній розвиток навколишнього природного 
середовища?

• Які базові дані можна використовувати при 
екологічній оцінці?

• Які міркування є важливими при моніто-
рингу?

Екологічна доповідь

Центральним змістовним елементом СЕО є 
екологічний доповідь. Оскільки стаття 5 і дода-
ток 1 Директиви про СЕО містять тільки загаль-
ні вимоги до змісту екологічного доповіді, то 
вони повинні бути конкретизовані на практиці 72. 
Балла та інші 73 показують можливу структуру 
екологічного доповіді (табл. 2.3).

Компоненти навколишнього 
природного середовища

В екологічній доповіді слід описати і оцінити 
нинішній та майбутній стан навколишнього се-
редовища. Це здійснюється за допомогою оцін-
ки охоронюваних компонентів довкілля та їх 
функцій. Ці компоненти встановлені в ст. 2 абз.1 
Закону «Про оцінку впливу на навколишнє се-

72 Там же, стр. 88
73 Balla, S.; Peters, H.-J.; Wulfert, K. (2009): UBA-Leitfaden zur Strategischen Um-
weltprüfung. In: UVP-Report 23, Ausgabe 4: 189-195, S. 192

редовище» 74, а також у зв’язку з Директивою про 
СЕО відносно просторової організації території 
(опосередковано) та в ст. 9 абз. 1 Закону «Про 
просторову організацію території» 75. Йдеться 
про компоненти:

• Людина (включно зі здоров’ям людини), 
тваринний і рослинний світ, а також біологічне 
різноманіття.

• ґрунти, води, атмосферне повітря і клімат, 
ландшафт.

• культурні та інші матеріальні цінності.
• взаємодія між вищезгаданими компонен-

тами.
Оцінки названих компонентів навколиш-

нього середовища повинні бути зроблені зручним 
для користування за допомогою конкретних кри-
теріїв й предметів дослідження (табл. 2.4). При 
цьому відіграють роль різні властивості, функції, 
значущість і чутливість охоронюваних компонен-
тів, а також їх рідкість або фонове навантаження.

Цілі охорони навколишнього  
середовища

Оцінка стану навколишнього середовища та 
його можливих змін передбачає, з одного боку, 
знання цього стану а, з іншого боку, існування 
масштабу оцінки. Масштаб оцінки випливає з ці-
лей охорони навколишнього середовища, які слід 
вивести з відповідності галузевих законів, поло-
жень просторового планування (цілі і принци-
пи), а також з політичних стратегій які не мають 
юридичної сили, як, наприклад, з Національної 
стратегії сталого розвитку або Національної 
стратегії збереження біорізноманіття 76. Від кон-
кретної постановки задачі та очікуваного впли-
ву на навколишнє середовище залежить, які 
цілі охорони навколишнього середовища можна 
використовувати в контексті масштабу оцінки. 
Ліндеманн 77 показує можливе уточнення та уні-
фікацію охоронюваних компонентів за допомо-
гою відповідних цілей охорони навколишнього 
середовища і показників (табл. 2.5).
74 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist
75  Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist
76 Там само, стр. 195
77 Lindemann J (2009): Die Strategische Umweltprüfung in Nordrhein-Westfalen. 
In: UVP-Report 23, Ausgabe 4: 213-222
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Таблиця 2.4
Компоненти навколишнього середовища і критерії для їх операціоналізації 

(перелік може бути продовжено) 1

Компонент «Людина»
Здоров’я
Дозвілля та рекреація
Компонент «Тваринний та рослинний світ, біорізноманіття»
Поширеність видів рослин і тварин, особли-
во рідкісних та зникаючих видів
Оселища тварин та рослин
Мережа біотопів, зв’язність ділянок оселищ
Компонент «Ґрунти»
Природні функції ґрунтів
Спадщина ґрунтів та рідкісні ґрунти
Компонент «Води»
Ґрунтові води: дебіт та дзеркало
Ґрунтові води: якість, захищеність
Поверхневі води: якість
Поверхневі води: гемеробія (ступінь зміни навколишнього сере-
довища під впливом людини), структура, екологічний потенціал
Захист від паводків і повеней, водоутримання
Забезпечення питною та побутовою водою

Компонент «Повітря та клімат»
Захист клімату та якість повітря
Кліматично значущі вільні простори
Компонент «Ландшафт»
Своєрідність, різноманіття та красота ландшафту, образ ландшафту
Фрагментація (розчленованість) ландшафту, розростання поселень
«Напівприродні» ландшафти
Компонент «Культурні та матеріальні цінності»
Пам’ятки культури та архітектури
Культурний (історичний) ландшафт та його елементи
Матеріальні цінності
Міжкомпоненті критерії
Використанні землі для будівництва посе-
лень і транспортної інфраструктури
Забруднення навколишнього середови-
ща викидами з різних джерел
Забруднення навколишнього середови-
ща викидами автотранспорту

1  Regener, M.; Heiland, S.; Moorfeld, M.; Weidenbacher, S.; Vallée, D. (2006): Umweltprüfung von Regionalplänen. Ein Prüfkonzept am Beispiel der Region Stuttgart. In: 
Naturschutz und Landschaftsplanung 6/2006: 192-199, S. 194

Таблиця 2.5
Покомпонентний мети  

охорони навколишнього середовища і показники (вибір) 78

Компоненти навколиш-
нього середовища

Цілі охорони навколишнього середовища Показники

Людина, здоров’я людини, повітря Виключення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище внаслідок забруднення повітря

Кількість днів перевищення граничних значень 
Рамкової директиви за якістю повітря
Захворюваність інфекціями дихальних шляхів

Рослинний і тваринний 
світ, біорізноманіття

Забезпечення видового різноманіття в результаті 
збереження природних середовищ існування, на-
самперед територій, що охороняються

Якість площ, використовуваних в цілях охорони 
природи
Види, що особливо охороняються

Грунти Економне використання ґрунтів або площ
Зменшення забруднення ґрунтів

Частка поселень і транспортних площ
Повторне використання занедбаних територій
Осадження твердих металів

Води Поліпшення якості ґрунтових вод Дотримання граничних значень

Атмосферне повітря і клімат Зниження викидів парникових газів (захист клі-
мату) і адаптація до зміни клімату

Викиди двоокису вуглецю
Інші викиди парникових газів і (природні) поглина-
чі вуглецю

Культурні та матеріальні цінності Збереження пам‘яток архітектури, а також 
районів населених пунктів, які потребують 
збереження

Ступінь збереженості культурних і матеріальних 
цінностей

Ландшафт Збереження і поліпшення рекреаційної цінності 
ландшафту

Якісна зміна рекреаційної цінності

78 Там само, стр. 221
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Основні питання дослідження 
ізагальний розгляд плану

В цілому в рамках екологічної оцінки слід 
поглиблено розглядати всі цілі регіонального 
плану, що встановлюють рамки для майбутніх 
дозволів на реалізацію проектів або потребу-
ють перевірки у відповідності Директиві про 
оселища (92/43/ЕС) 79 та ймовірно здійснюють 
істотний вплив на навколишнє середовище. 
Це, наприклад, території переважного або об-
меженого використання в цілях будівництва 
промислових об’єктів або поселень, видобутку 
корисних копалин або питної води, захисту від 
паводків і повеней або використання вітрової 
енергії. При цьому основні теми дослідження, 
залежно від території планування та значущих 
цілей плану з охорони навколишнього середо-
вища, можуть вельми різнитись 80.

Хоча екологічна оцінка, відповідно до Дирек-
тиви про СЕО, повинна зосередитися на суттє-
вих, тобто негативних впливах на навколишнє 
середовище, позитивні впливи також мають 
бути представлені. Знижувати негативні або 
створювати позитивні впливи на навколишнє 
середовище можливо шляхом скасування по-
станов попереднього регіонального плану (на-
приклад, щодо територій розвитку селітебних 
зон) 81. Це той випадок, коли відповідно прогно-
зу «статус-кво», стан навколишнього середови-
ща на основі регіонального плану буде розвива-
тися позитивно або поліпшуватися, наприклад, 
результаті:

• зняття техногенного покриття і рекультива-
ції земель.

• видалення бар’єрів і з’єднання територій.
• відновлення природного рівня ґрунтових 

вод.
• повторного заболочування антропогенно 

меліорованих земель.
• збільшення лісистості території.
• зниження забруднення шкідливими речо-

винами.
• зниження шумового забруднення.

79 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
80 Hanusch, Marie; Eberle, Dieter; Jacoby, Christian; Schmidt, Catrin; Schmidt, Petra 
(2007): Umweltprüfung in der Regionalplanung. Arbeitshilfe zur Umsetzung des 
§ 7 Abs. 5 bis 10 ROG, E-Paper der ARL Nr. 1, Hannover, S. 17
81 MKRO (Ministerkonferenz für Raumordnung) 2004: Umweltprüfung von Rau-
mordnungsplänen (Plan-UP). Erste Hinweise zur Umsetzung der RL 2001/42/EG. 
Bericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Ausschüsse „Recht und Verfahren“ 
und „Struktur und Umwelt“ der Ministerkonferenz für Raumordnung (in der vom 
Hauptausschuss der Ministerkonferenz für Raumordnung in der 116. Sitzung am 
03./04. 05. 2004 gebilligten Fassung), S. 7

• підвищення цінності вигляду ландшафту 82.

Іншою ключовою темою дослідження в рам-
ках СЕО є виявлення кумулятивних впливів. 
Кумулятивні впливи це дії на один компонент 
навколишнього середовища, викликані сукуп-
ністю різних шкідливих антропогенних фак-
торів 83, 84. Тим самим кумулятивні впливи ві-
дображають загальний вплив усіх шкідливих 
факторів щодо одного компоненту навколиш-
нього середовища. Це означає, що кумулятивні 
впливи завжди повинні розглядатись і оціню-
ватись відносно одного компоненту навколиш-
нього середовища. Ш.Хайланд та ін 85. розрізня-
ють два види кумулятивних впливів:

1. Кумулятивні впливи на один компонент 
навколишнього середовища внаслідок просто-
рового суміщення і ущільнення одиничних 
впливів.

2. Кумулятивні впливи на один компонент 
навколишнього середовища внаслідок подібних 
одиничних впливів в різних місцях регіону.

Згідно керівництва Європейської комісії 86 
цілі плану слід оцінювати не лише окремо, але 
і в цілому, тому що вони, взяті разом, можуть 
надавати суттєві впливи на навколишнє сере-
довище. Різниця між положеннями плану, що 
вимагають поглибленої оцінки і тими, які крім 
цього слід враховувати при загальному розгля-
ді регіонального плану, залежить від положень 
Директиви про СЕО (обов’язкова оцінка планів 
і програм відповідно до ст. 3 абз. 2 87). Тому має 
сенс двоступеневий підхід:

На першому етапі поглиблено розглядаються 
такі положення плану, які з високою ймовірні-
стю будуть надавати істотні, особливо істотні 

82 Stratmann, L.; Heiland, S.; Reinke, M.; Hauff, M.; Bölitz, D.; Helbron, H.; Schmidt, 
M. (2007): Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung — Entwicklung 
eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Ts-
chechien (am Beispiel der Umweltprüfung zum Regionalplan Oberlausitz-Nieder-
schlesien). Endbericht zum INTERREG III A-Projekt. Dresden, S. 123
83 Siedentop, S. (2005): Kumulative Umweltauswirkungen in der strategischen Um-
weltprüfung. In: Storm, C-P., Bunge, T. (Hrsg.): Handbuch der Umweltverträglich-
keitsprüfung (HdUVP). Abschnitt 5030. Berlin, S. 9
84 Cooper, L.M. (2004): Guidelines for Cumulative Effects Assess-
ments in SEA of Plans. EPMG Occasional Paper 04/LMC/CEA, Imperi-
al College London, Zugriff: http://www.env.ic.ac.uk/research/epmg/ 
CooperCEAGuidelinesJuly04FINAL.pdf, 19.01.2006. S. 2
85 Heiland, S.; Regener, M.; Stratmann, L.; Hauff, M.; Weidenbacher, S. (2006): Ku-
mulative Auswirkungen in der Strategischen Umweltprüfung. In: UVP-report 20 (3), 
2006: 122-126, S. 124
86 Europäische Gemeinschaften, Amt für amtliche Veröffentlichungen (Hrsg.) 
(2003): Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme, Luxemburg [http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/ 
030923_sea_guidance_de.pdf — 27.10.2016). S. 29
87 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme
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негативні впливи на навколишнє середовище, 
оскільки вони встановлюють рамки для майбут-
ніх дозволів на реалізацію проектів. При цьому 
слід враховувати положення регіонального пла-
ну всередині ієрархічної системи планування і 
вимоги розшарування оцінюваних тем, що в ре-
гіональному плані недостатньо конкретні щодо 
змісту і просторової прив’язки.

На другому етапі слід оцінювати загальний 
регіональний план з урахуванням кумулятивно-
го впливу та інших взаємодій, а також можливих 

позитивних і негативних впливів на навколишнє 
середовище 88. При цьому можуть бути виявлені 
і частини регіону, в яких внаслідок просторо-
вої концентрації значущих положень з охорони 
навколишнього середовища буде очікуватися 
вищий покомпонентний вплив на навколишнє 
середовище.

88 Verband Region Rhein-Neckar (Hrsg.) (2014): Einheitlicher Re-
gionalplan Rhein-Neckar. Umweltbericht, Mannheim [https://ww-
w . m - r - n . c o m / f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d / V R R N / E R P _ v e r b i n d l i c h / 
ERP_Umweltbericht.pdf — 01.06.2016], S. 4

2.4. Резюме

У Німеччині існує два шляхи інтеграції при-
родоохоронних тем і вимог в системі просторо-
вого планування (просторова організація тери-
торії і перспективне планування будівництва), а 
отже — в регіональному плануванні. Перший — 
це шлях інтеграції ландшафтних планів, де чіт-
ко сформульовані вимоги охорони природи. 
Другий — через екологічну оцінку, метою якої є 
зменшення можливого негативного впливу пла-
нів і програм на навколишнє середовище. Якщо 
відповідний ландшафтний план є високоякісним 
і актуальним, він може служити ґрунтовною 
інформаційною основою і фундаментом для 

екологічної оцінки. Це сприяє ефективному ви-
користанню грошей, часу і персоналу. Система 
просторового планування в Німеччині створює 
хороші умови для збереження або досягнення 
високого рівня якості навколишнього природно-
го середовища. Однак, використання таких пере-
думов залежить серед іншого від політичної волі, 
екологічної активності громадськості, а також 
від інтересів землекористувачів. Ці інтереси слід 
враховувати в рамках залучення громадськості з 
тим, щоб уникнути непотрібних конфліктів і до-
сягти всюди, де це можливо консенсусу і рішень, 
які відповідають інтересам усіх сторін.
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3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО 
ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 

В ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ
3.1. Завдання по поліпшенню та екологізації 

просторового планування.

Cталий розвиток держав можливий за умов 
узгодженого вирішення соціальних, економіч-
них та екологічних питань на стадії прийнят-
тя управлінських рішень. Однак, в Україні, як 
і раніше відбувається посилення тиску на на-
вколишнє природне середовище. Основними 
складовими цього впливу є металургія, хімічна 
промисловість, паливно-енергетичний комп-
лекс та сільське господарство — традиційні для 
пострадянської України галузі, функціонування 
яких призводить до надмірного тиску на навко-
лишнє природне середовище на значних тери-
торіях та є причиною погіршення стану екосис-
тем. Наслідки впливу констатуються не лише у 
наукових звітах, публікаціях, але й законодавстві 
України, зокрема і в сфері містобудування.

Особливістю України є значні регіональні 
відмінності за ступенем та видами техногенного 
навантаження на навколишнє природне середо-
вище, комплексом екологічних проблем, що по-
стають внаслідок природокористування. Донбас 
та Придніпров’я потерпають від надмірної кон-
центрації промислових підприємств із застарі-
лими технологіями, крупні міста — від заванта-
женості транспортом. Карпатський регіон має 
проблеми у зв’язку з вирубкою лісів. Значна част-
ка земель України, а у Лісостепу та Степу — пе-
реважна, розорана та інтенсивно експлуатується 
у сільському господарстві. Залишається гострою 
проблема подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Дуже низькою є частка природ-
но-заповідних територій. Загальнодержавною є 
проблема доступу до якісної питної води. Тому, 
згідно Стратегії державної екологічної політики 
України, передбачається, що національні плани 
дій з охорони навколишнього природного сере-
довища будуть інтегровані в регіональні програ-
ми соціально-економічного розвитку та деталі-
зовані на рівні регіональних планів дій областей 
та міст Києва і Севастополя, а у наступному — у 
місцеві плани дій з охорони навколишнього при-
родного середовища, підготовлені на рівні сіль-
ських, селищних та міських рад.

Таким чином основний акцент у вирішенні 
соціальних проблем населення переноситься на 
регіони, які повинні виконувати функції щодо 
комфортних умов та середовища життєдіяльнос-
ті населення. Крім того, реформування системи 
управління територіями розширює сферу при-
йняття оперативних і довгострокових рішень на 
місцевому рівні, тому для прийняття як місто-
будівних, так і будь-яких рішень, що стосуються 
використання території, необхідно мати доку-
мент, що надає можливість комплексно оцінити 
основні види ресурсів регіону та сформувати 
пропозиції щодо основних можливих напрямків 
їх подальшого використання.

Як відомо, основним містобудівним доку-
ментом планувального розвитку регіонів, або 
сукупності окремих адміністративних одиниць є 
схеми планування їх територій. При цьому, клю-
човим моментом виконання містобудівних робіт 
з планування територій на регіональному рівні є 
їх нове методологічне забезпечення, побудоване 
на принципах, що визначають напрями розвитку 
сучасного суспільства в Україні, інтегрованого в 
світову спільноту. Одним із важливих аспектів, є 
екологізація напрямів розвитку регіону, макси-
мальне вивчення наявного природного потенці-
алу відповідної території та врахування питань, 
пов’язаних зі збереженням оточуючого природ-
ного середовища.

Регіон слід розглядати як складну систему, 
що враховує всі існуючі взаємодії природних, 
соціальних, екологічних та економічних скла-
дових. Одним із найважливіших завдань роз-
робки схеми планування території регіону є 
визначення рамкових умов розвитку як регіону 
в цілому, так і окремих його частин, виявлен-
ня конфліктів природокористування, територій 
пріоритетного розвитку, а також встановлення 
режимів використання території виходячи з 
особливостей регіону. Домінантою при при-
йнятті рішень щодо подальшого розвитку те-
риторій повинна стати екологічна складова 
в її широкому розумінні (природні ресурси, 
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історико-культурний потенціал, їх охорона  
та збереження).

Отже, варто говорити про вдосконалення ме-
тодики розроблення схем планування, зокрема 
на основі досвіду європейських країн.

На даний час у загальному вигляді методика 
виконання схем планування території регіональ-
ного рівня (регіональних планів просторового 
розвитку) для України може бути представлена в 
такому виді (табл.3.1).

На початковому, інформаційно-аналітичному 
етапі, постає завдання отримання інформації 
щодо сучасного стану території регіону та на-
дається по факторна та комплексна оцінка ста-
ну території. Аналіз соціально-економічного та 
містобудівного розвитку території регіону здій-
снюється за системою індикативних показників, 
які характеризують потенціал розвитку та досяг-
нутий рівень розвитку на тлі середніх по країні 
показників та у розрізі окремих адміністратив-
но-територіальних одиниць (таксонів).

На аналітично-прогнозному етапі визнача-
ються основні проблеми та проблемні ареали на 
території регіону, а також зони, освоєння яких 
може сприяти економічному розвитку регіону. 
На цьому ж етапі визначається «місія» регіону, 
надаються пропозиції по формуванню моделі 
сталого розвитку регіону в розрізі районів: ви-
значаються можливі напрями поліпшення со-
ціальної та демографічної ситуації, пріоритетні 
напрями господарського розвитку, шляхи по-
кращення екологічної ситуації та раціоналізації 
взаємодії суспільства та природи. На цьому ж 
етапі проводиться аналіз містобудівної та проек-
тної документації, яка раніше виконувалась для 
даного регіону.

На третьому, конструктивному, етапі вико-
нання роботи, відбувається оптимізація еколо-
гічного, історико-культурного та планувального 
каркасу та надаються пропозиції по функціо-
нальному зонуванні території регіону. На цьому 
ж етапі надаються пропозиції по еколого-буді-
вельному районуванню території, організації 
оздоровчо-рекреаційної системи, системи обслу-
говування, пропозиції по використанню куль-
турної спадщини, пропозиції по вдосконаленню 
систем розселення та територіальному розвитку 
населених місць. Встановлюються регламенти 
та режими використання окремих зон території 
регіону та визначаються містобудівні заходи по 
охороні навколишнього середовища.

На останньому, оперативному, етапі роз-
роблення схеми планування території регіону 
надаються пропозиції щодо реалізації запро-
понованої моделі сталого розвитку регіону та 
визначається етапність здійснення проектних 
пропозицій.

Враховуючи можливості ландшафтного (еко-
логічно орієнтованого планування) загальну схе-
му методики можна представити рисунком 3.1.

Зазначимо, що висновки та суттєві зауважен-
ня доповіді зі стратегічної екологічної оцінки 
враховуються в остаточному варіанті схеми те-
риторіального планування.

Зважаючи на необхідність і законодавчі ви-
моги екологізації територіального планування, 
при розробленні планів використання території 
мають бути розглянуті і проаналізовані такі еко-
логічні аспекти та проблеми:

• збереження ландшафтного різноманіття. 
Йдеться про природні ландшафти і культурні 
ландшафти, своєрідність яких обумовлена люд-

Таблиця 3.1.

Етапи виконання Зміст розділів

Концепція розвитку регіону (без визначення термінів реалізації)

1 Інформаційно-аналітичний Характеристика сучасного стану.
Діагноз проблемних ситуацій

2 Аналітично-прогнозний Причинно-наслідковий аналіз (SWOT);
соціально-економічного обґрунтування просторового розвитку.

“Місія” регіону та напрями розвитку.

Схема планування території регіону

3 Конструктивний Пропозиції щодо просторового розвитку регіону; плани функціонального розвитку;
пропозиції щодо розвитку окремих елементів.

4 Оперативний (реалізація) Завдання та заходи щодо реалізації просторового розвитку регіону.
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Інформаційно-аналітичний етап 

 

Аналітико-прогнозний етап 

Конструктивний етап 

ТП 
-ОЦІНКА ЕКОНОМІКО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ 
ОБЛАСТІ  

-ОЦІНКА МІСЦЯ ОБЛАСТІ В 
ГЕНСХЕМІ  

- АНАЛІЗ ЗАТВЕРДЖЕНОЇ 
МІСТОБУДІВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ   

 

ЛП 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ СТАНУ 

КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ 
(КАРТИ 1:100000 -1:200000,, 

ТЕКСТИ, ГРАФІКИ) 
 

ТП 
ОЦІНКА СУЧАСНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, 
ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 
(КАРТА 1:100000, ТАКСОНИ 

ТВ ГРАФІКИ) 
 ЛП 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (КАРТИ 
1:100000 -1:200000)  

 

ЛП 
ОЦІНКА СТАНУ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ ТА 

ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

(КАРТИ 1:100000 -1:200000, ТЕКСТИ) 

ТП 
SWOT АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 

ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, 
ЕКОЛОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ 
(ТЕКСТИ И КАРТОСХЕМИ) 

ЛП 
ГАЛУЗЕВІ ТА ІНТЕГРАЛЬНА КАРТИ ЦІЛЕЙ 

(КАРТИ 1:200000) 

ТП+ЛП 
РОЗРОБКА ПРОЕКТНОГО ПЛАНУ  З 

ОПТИМІЗАЦІЄЮ ЕКОЛОГІЧНОГО, ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО ТА ПЛАНУВАЛЬНОГО 

КАРКАСІВ 
(КАРТА  1:100000 -1:200000, ТЕКСТ) 

ТП+ЛП 
ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ, З ВСТАНОВЛЕННЯМ 

РЕЖИМІВ/РЕГЛАМЕНТІВ ВИКОРИСТАННЯ 
ОКРЕМИХ ЗОН 

(КАРТИ 1:200000, ТЕКСТ) 
 

РОЗРОБКА ГАЛУЗЕВИХ СХЕМ  (ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ІН..) 

(КАРТИ 1:200000 -1:500000, ТЕКСТ) 
 

Стратегічна екологічна оцінка 

 

ТП 
ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ,  
МІСІЯ РЕГІОНУ 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ  РЕГІОНУ 
 

Рисунок 3.1. Методика інтеграції екологічних принципів в територіальне планування: етапи та загальний зміст

ською діяльністю. Основні загрози  — розорю-
вання земель, вирубування лісів з подальшою 
зміною цільового призначення земель, осушення 
або обводнення територій, забудова та ство-
рення інфраструктури, що призводить до дегра-
дації ландшафтів як цілісних комплексів, фра-
гментації, зменшення площі, тощо;

• збереження та підтримка біологічного різ-
номаніття. Основні загрози  — знищення при-
родного середовища існування флори і фауни 
(водно-болотних угідь, степових екосистем, при-
родних лісів тощо), дисбаланс у біоценозах внас-
лідок поширення неаборигенних видів у природ-
них екосистемах;

• деградація ґрунтів внаслідок ерозії, підто-
плення, втрати поживних речовин та гумусу;

• прояв негативних процесів природного 
походження та їхній вплив на екологічну ситуа-
цію (повені, підтоплення та затоплення, заболо-
чування, погодні явища тощо);

• місцево-кліматичні умови, тенденції змін та 
вплив на інші компоненти ландшафту та людину;

• забруднення ландшафтів та їх складових 
(атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих та 
підземних вод, біоти) хімічними речовинами та 
елементами, а також теплове, електромагнітне, 
біологічне та забруднення інших видів;

• зниження якості вигляду ландшафтів (кра-
євидів) внаслідок «естетичного забруднення» 

— змін в природному середовищі (напр., відсут-
ність пропорцій між архітектурними комплек-
сами і ландшафтними об’єктами або між функ-
ціональними елементами міського середовища, 
наявність об’єктів, що погано вписуються в кра-
євид, звалищ, пустирів, невдалого вибору колір-
ної гами будівель тощо);

Детальніше процес інтеграції матеріалів ланд-
шафтного планування до територіальних планів 
представлений в п. 2.2.
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3.2. Оцінка умов і ресурсів розвитку в процесі 
здійснення територіального планування.

Основними питаннями для забезпечення 
включення висновків та матеріалів екологічно 
орієнтованих планів у практику територіального 
планування є такі:

• співвідношення ієрархічних рівнів ланд-
шафтного планування з рівнями територіаль-
ного планування і адміністративно-територіаль-
ним устроєм;

• сценарії інтеграції ландшафтного плану-
вання в територіальне планування;

• використання результатів ландшафтного 
планування на робочих етапах розробки терито-
ріальних планів;

• склад даних ландшафтного планування, які 
використовуються при розробці територіальних 
планів;

• адаптація природоохоронних цілей, які роз-
робляються в ландшафтному плануванні, для 
включення в плани розвитку територій.

Тож, зупинимось на кожному з пунктів 
детальніше.

Співвідношення ієрархічних рівнів ландшаф-
тного та територіального планування

Раніше було відмічено, що ландшафтне пла-
нування реалізується на декількох рівнях адміні-
стративно-територіального поділу як ієрархічна 
система ландшафтних планів — документів, що 
складаються з інвентаризаційних і оціночних 
карт, карт конфліктів і цілей, пояснювальних 
текстів. Послідовність і зміст ландшафтного 
планування є незмінною для будь-якого ієрар-
хічного рівня; різниця — в деталізації обробки 
геоданих, ступеня узагальнення результатів і 
конкретизації цілей і заходів 89.

На державному рівні, якому відповідає 
Генеральна схема планування території України, 
в методиці ландшафтного планування не перед-
бачено розробку порівнянного планувального 
документа. Верхнім ієрархічним рівнем є ланд-
шафтна програма, яка за змістом робіт і деталь-
ності порівнянна зі схемами планування окре-
мих частин території України, адміністративних 
областей або групи районів (рис. 3.2.). Головне 
завдання ландшафтної програми — виділення 
основних функціональних зон використання те-
риторії з поданням загальних цілей розвитку і 

89 The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in 
Ukraine / L. Rudenko, E. Marunyak, S. Lisovskyi, O. Golubtsov, V. Chekhniy, 
Yu. Farion // Landscape Analysis and Planning/ M. Luc., U. Somorowska 
and J.B. Szmarida (eds.) — Springer International Publishing Switzerland, 
2015. –P. 217 — 244.

визначення вимог з охорони природи і догляду 
за ландшафтом; вона є каркасом для розробки 
планів нижчого рівня.

Зміст рамкового ландшафтного плану відпо-
відає схемі планування території адміністратив-
ного району (рис. 3.2). Він містить характери-
стики природно-ресурсного потенціалу, завдань 
охорони природи і реального використання 
території, рекомендації екологічно доцільного 
природокористування та цілі розвитку території 
планування. Рамковий ландшафтний план являє 
вимоги з охорони природи і догляду за ланд-
шафтом на регіональному рівні і конкретизує, 
таким чином, цільові пропозиції ландшафтної 
програми.

Для територій рівня сільської та міської ради, 
населених пунктів розробляється ландшафтний 
план, за допомогою якого громада отримує ін-
формацію про конкретні природоохоронні цілі 
та заходи щодо подолання або запобігання ло-
кальним екологічним проблемам. Детальність 
досліджень задовольняє вимоги генеральних 
схем планування населених пунктів та схем зо-
нування. План озеленення у ландшафтному пла-
нуванні розробляються для окремих ділянок у 
межах населених пунктів і за змістом є спів мір-
ними із детальними планами території.

Сценарії інтеграції. Інтеграція результатів 
ландшафтного планування в територіальне пла-
нування може відбуватися за такими сценаріями 90 
 91:

• первинного включення. При цьому само-
стійний ландшафтний план не розробляється, 
а вимоги охорони природи і догляду за ланд-
шафтом розробляються як частина відповідного 
територіального плану (відповідно до методики 
ландшафтного планування), які попередньо зва-
жуються з іншими просторово значущими вимо-
гами до планування. Перевага в тому, що еколо-
гічні вимоги розглядаються безпосередньо при 
розробці територіального плану. З іншого боку, 
не гарантоване повне уявлення необхідних захо-
дів і вимог, до того ж, існування ландшафтного 
плану в якості простого додатка може втрачати 
свою вагу;

• вторинне включення. Спочатку окремо роз-
робляється ландшафтний план, пропозиції якого 

90 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
91 Riedel, W., Lange, H. (Hrsg.). Landschaftsplanung. — Heidelberg. Spektrum 
Akad Verl.: 2002. — 364 S.
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Рис. 3.3. Напрями інтеграції матеріалів ландшафтного планування у територіальне планування (де 1 — етапи ландшаф-
тного планування; 2 — етапи територіального планування; 3 — послідовність комплексної оцінки території).

Рис. 3.2. Співвідношення документації ландшафтного планування, містобудівної документа-
ції схем територіального планування та рівнів адміністративно-територіального устрою
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після зважування з іншими вимогами просторо-
вого планування включаються до територіаль-
ного план. Цим гарантується, що при прийнятті 
просторово значущих рішень всі важливі вимоги 
щодо природи і ландшафту будуть враховані.

Співвідношення робочих етапів і питання 
адаптації матеріалів. Для кожного адміністра-
тивно-територіального рівня послідовність 
виконання робочих етапів ландшафтного пла-
нування є незмінною: визначення рамкових 
цілей — збір вихідних даних — оцінка ланд-
шафтів — визначення екологічних ризиків та 
загроз — визначення галузевих (покомпонент-
них) цілей — розробка інтегральної концепції 
цілей— впровадження та моніторинг. Розробка 
схеми планування територій також передбачає 
поетапність робіт для вирішення певної групи 
завдань, про що вже йшлося в п. 2.1., і які відпо-
відно можуть бути співвіднесені з етапами ланд-
шафтного планування (рис.3.3.).

Комплексна оцінка виступає і як самостійний 
розділ, і як метод розробки етапів територіаль-
ного планування, а також позначає сукупність 
графічних матеріалів містобудівної документації 
оцінного змісту. Вона здійснюється на чотирьох 
просторових рівнях (етапах), що відображають 
послідовність основних рішень в територіаль-
ному плануванні 92. Основою для виконання за-
вдань комплексної оцінки і розробки територі-
альних планів в частині дотримання екологічних 
вимог виступають матеріали і результати етапів 
ландшафтного планування (рис. 2.3.). Включення 
відповідних даних залежить від конкретно-
го завдання кожного з етапів територіального 
планування.

На інформаційно-аналітичному етапі збира-
ються дані про природні й соціально-економічні 
умови регіону та оцінюється стан території, чим 
закладається основа для подальших плануваль-
них робіт. З огляду на необхідність і законодавчі 
вимоги екологізації, при розробці планів вико-
ристання території повинні бути розглянуті й 
проаналізовані проблеми, позначені вище (п. 
2.1.), зокрема збереження ландшафтного та біо-
логічного різноманіття; прояв негативних проце-
сів природного походження; місцево-кліматичні 
умови і їх комфортність для людини; тенденції 
змін (місцево) кліматичних умов і вплив на інші 
компоненти ландшафту та людини; стан і якість 
водних ресурсів; деградація ґрунтів; забруднен-
ня ландшафтів; втрата «естетики» ландшафтів.

92 Районная планировка в Украинской ССР / Павлышин Б.В. [и др.] — Киев: 
Будивэльнык, 1982. — 144 с.

Ці теми є предметом дослідження на інвента-
ризаційному і оціночному етапах ландшафтного 
планування 93  94. Результатом інвентаризаційно-
го етапу є систематизована база геоданих про 
природні умови досліджуваної території: якість 
повітря і кліматичні умови, поверхневі і підземні 
води; ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний 
світ, вигляд ландшафту, а також дані про сучас-
ний стан землекористування і ступеню антропо-
генного перетворення ландшафтів.

На етапі оцінювання здійснюється цільовий 
аналіз цієї інформації  95  96  97, по-перше, для ви-
значення просторової диференціації значущості 
функцій ландшафту, по-друге, з метою виявлен-
ня територій, найбільш уразливих до впливів 
господарської діяльності людини. Відповідно, 
використовуються дві категорії оцінки: «чутли-
вість» і «значимість»  98  99.

Одна і та ж територія має різну чутливість і 
значущість для різних функцій ландшафту (див. 
рис. 3.4.) 100  101. Критерії оцінки повинні бути 
орієнтованими на рамкові цілі використання 
території; відповідати сучасному стану природ-
ного середовища і враховувати можливі зміни 
природних компонентів при реалізації запла-
нованих напрямів використання території та 
припустимого рівня такого використання 102. Це 
важливо з точки зору загального просторового 
планування, оскільки передбачає, що розробка 
ландшафтного плану вже спочатку орієнтована 
на подальшу інтеграцію в територіальні плани.

На аналітико-прогнозному етапі визнача-
ються основні проблеми та шляхи поліпшен-
ня екологічної ситуації, проблемні ареали, а 
також території, освоєння яких може сприяти 

93 Auhagen, A.; Ermer, K.; Mohrmann, R. (Hrsg.). Landschaftsplanung in der Praxis. 
Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart. 2002. — 416 S.
94 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
95 Auhagen, A.; Ermer, K.; Mohrmann, R. (Hrsg.). Landschaftsplanung in der Praxis. 
Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart. 2002. — 416 S.
96 Jessel, Beate; Tobias, Kai. Ökologisch orientierte Planung. Eine Einführung in The-
orien, Daten und Methoden. — Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 2002. — 470 S.
97 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
98 Руководство по ландшафтному планированию / Отв. ред. А.В. Дроздов– М.: 
Гос. центр экол. программ. Т. II. Методические рекомендации по ландшафтно-
му планированию. — 2001. — 73 с.
99 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
100 (Более подробно об оценке и анализе ландшафтом — см. раздел 5).
101 Хайланд Ш. Ландшафтное планирование в Германии — инструмент 
упреждения экологических проблем территории / Ш. Хайланд, А. Май // 
Український географічний журнал — 2009. — № 4. — С. 3-10.
102 Руководство по ландшафтному планированию / Отв. ред. А.В. Дроздов– 
М.: Гос. центр экол. программ. Т. II. Методические рекомендации по ландшаф-
тному планированию. — 2001. — 73 с.
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економічному розвитку території планування. 
Основою виконання цього етапу, в контексті 
врахування екологічних питань, стають резуль-
тати аналізу ландшафтів на предмет виявлення 

і оцінки ризиків і загроз. Визначаються існуючі 
та потенційні ризики, пов’язані з антропогенним 
впливом людини, що призводить до деградації 
ландшафтів. Підстава їх визначення — резуль-

Рисунок 3.4. Приклади картографічних матеріалів інвентаризаційного та оціночного етапів ландшафтного плануван-
ня (Ландшафтна програма Черкаської області, фрагменти, зменшене зображення, оригінальний масштаб 1:200 000)

Легенди до карт:
А — Чувствительность почв к эрозии: водной плоскостной 1 — высокая, 2 — средняя, 3 — низ-

кая; ветровой 4 — от высокой до средней; 5 — берега рек, поддающиеся абразии.
Б — Значение почв по степени плодородия 1 — высокая, 2 — средняя, 3 — низкая.

В — Облик ландшафта: 1 — Границы и индексы ПТК (обозначения индексов [14]); 2 — ассоциативные культурные ландшафты, влияющие 
на формирование региональной идентичности. Облик ландшафтов по особенностям землепользования: Поселения — 3 — села; 4 — города; 
5 –города со значительной долей исторической застройки. Агроугодья — 6 — обширные поля, где доминируют открытые пространства; 7 — 
поля, сочетающиеся с небольшими участками лесов. Леса — 8 — леса, размещающиеся группами, 9 — леса, незначительные по площади; 

10 — крупные лесные массивы. Поймы рек — 11 — поймы рек, преимущественно с лесной растительностью; 12 — поймы рек, преимуще-
ственно под лугами и кустарниками; 13 — острова на Днепре, под лесами, кустарниками и лугами; 14 реки, озера, пруды, водохранилища.

Г — Привлекательность ландшафта: 1 — высокая (уникальные и своеобразные), 2 — средняя (ландшафты, соче-
тающие различные природные и антропогенные элементы), 3 — низкая (однообразные, малопривлекательные)
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тати оціночного етапу ландшафтного плануван-
ня: здійснюється зіставлення і аналіз даних про 
чутливість і цінності, притаманні ландшафтам, 
сучасного і перспективного стану природокорис-
тування на досліджуваній території.

На цьому етапі планування виникає мож-
ливість спрогнозувати, а значить, і запобігти 
найбільш негативним впливам на навколишнє 
середовище. Ідентифікуються ареали, які мають 
високий потенціал конфліктності щодо інших 
видів природокористування, наприклад, тому що 
такі ареали мають високе значення як середовище 
зростання видів рослин або через те, що повинні 
бути збережені особливо родючі ґрунти  103.

В полі зору знаходяться також традиційні 
культурні ландшафти, які піддаються трансфор-
маціям і втрачають високу естетичну цінність 
внаслідок техногенного впливу (промислова за-
будова, створення кар’єрів і т.д.). На цій основі 
інші види планування можуть вибрати цільові 
ділянки (наприклад, під забудову або прокладку 
автодоріг), на яких можна очікувати порівняно 
менші ризики для навколишнього середовища.

Зазначені висловлювання ландшафтного пла-
нування можуть бути використані в матеріалах 
комплексної оцінки для визначення територій 
регламентованого (монофункціональних і зон 
обмежень) або альтернативного використання  104.

Конструктивний етап — виконується опти-
мізація екологічного, історико-культурного та 
планувального каркаса і представляються про-
позиції щодо функціонального зонування те-
риторії — визначення територій, однорідних 
за поєднанням ряду характеристик для яких і 
встановлюється можливий профіль і масштаб 
функціонального використання. Функціональне 
зонування території стосується регулювання 
видів діяльності, які є можливими для тих чи 
інших зон — житлова, сільськогосподарська, 
промислова, рекреаційна, природоохоронна. 105. 
Завдання ландшафтного планування при цьо-
му — обґрунтувати виділення зон, придатних і 
обов’язкових для впровадження цілей захисту 
природи і догляду за ландшафтами і визначити 
пріоритетність реалізації природоохоронних ці-
лей в таких зонах 106. Основа рішення — аналіз і 

103 Auhagen, A.; Ermer, K.; Mohrmann, R. (Hrsg.). Landschaftsplanung in der Praxis. 
Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart. 2002. — 416 S.
104 Районная планировка в Украинской ССР / Павлышин Б.В. [и др.] — Киев: 
Будивэльнык, 1982. — 144 с.
105 Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування територій: 
досвід України та інших держав-членів Ради Європи / В. С. Куйбіда,В. А. Него-
да,В. К. Толкованов.– К.: ТОВ «ПЦ Крамар», 2009. 176 с.
106 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.

інтерпретація результатів ландшафтного плану-
вання, виражених у формулюванні природоохо-
ронних цілей.

Цілі у ландшафтному плануванні — це орі-
єнтири, що вказують на найбільш оптималь-
ний і бажаний стан ландшафтів. Їхнє чітке і 
обґрунтоване формулювання важливе з огляду 
на інші види просторового планування, насам-
перед — територіального, як обов’язкова основа 
для оцінювання екологічної сумісності відпо-
відних планів. Цілі є оціночною шкалою для 
контролю успішності заходів із охорони приро-
ди та управління ландшафтом. В узагальненому 
вигляді вони відображаються на результуючих 
картах ландшафтних планів — концепціях ці-
лей і заходів з охорони, розвитку і поліпшення 
ландшафтів.

Концепція цілей у ландшафтному плану-
ванні — заключний документ, що представляє 
загальний план дій та пріоритетні напрями ви-
користання й розвитку для території плануван-
ня, мають бути розроблені й представлені цілі 
захисту, догляду та розвитку природи та ланд-
шафту. Ця концепція ґрунтується на поєднанні 
(інтеграції) та зіставленні галузевих цілей, які 
окреслюють основні напрями збалансованого 
використання певних природних благ.

Завдання цього розділу ландшафтного пла-
нування є:

виділити території, рекомендовані для збере-
ження природного середовища та соціально-еко-
номічного розвитку;

визначити території з найбільш гострими 
екологічними проблемами, де необхідно за-
пропонувати та вжити особливі заходи для їх 
відновлення;

уточнити напрями розвитку територій, кон-
кретизувати базові структури цього розвитку.

Пріоритетні напрями використання те-
риторії відображаються на карті цілей, де 
виділяються відповідні функціональні зони з 
напрямами дій стосовно ландшафтів. Означені 
вище три основні завдання основного змісту 
карти-концепції внаслідок їхньої інтеграції да-
ють можливість диференціювати екологічні та 
соціально-економічні проблеми, визначивши 
для вирішення кожної з них свою ділянку, і далі 
розробити заходи оптимізації діяльності в кож-
ній із цих зон.

Найбільший пріоритет при опрацюванні 
інтегральної концепції мають цілі, пов’язані із 
санацією та поліпшенням: зменшення наслід-
ків (наприклад, забруднення або ерозії) або 
запобігання деградації ландшафтів унаслідок 
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негативних впливів. При виборі між альтер-
нативними цілями на одній території перевага 
має бути віддана цілям збереження високого 
актуального значення ландшафту, а не цілям 
розвитку з невизначеним результатом. Так, пе-
ревагу мають цілі збереження землеробства на 
високопродуктивних ґрунтах, а не розвиток тут 
же рекреаційного потенціалу. Найголовнішим 
завданням є намагання підтримати та збе-
регти високий рівень біорізноманіття, а не 
розвиток будь-якої іншої господарської діяль-
ності. При виборі між декількома альтерна-
тивними цілями на одній території, цілі під-

тримки функцій з вищим значенням мають 
перевагу над цілями розвитку з невизначеним  
результатом.

Таким чином, ландшафтне планування об-
ґрунтовує і представляє основу для складання 
карт комплексної оцінки території в частині 
врахування особливостей природних умов тери-
торії планування, слідуючи логіці планувально-
го процесу: аналіз умов (факторів) — розробка 
природоохоронних цілей — інтерпретація при-
родоохоронної концепції для обґрунтування 
планувальних рішень, пов’язаних з виконанням 
екологічних вимог.

 
3.3. Екологічне оцінювання організації простору: 

сутність і перспектива (проектний план)

До основних завдань, які необхідно вирішу-
вати на базі проектного плану території регіону, 
відносяться:

• уточнення принципових трас проходження 
транспортних коридорів (виходячи з геополі-
тичного положення області), визначених Гене-
ральною схемою планування території України, 
та врахування інших магістралей державного, 
міжрегіонального і регіонального значення з 
урахуванням і сучасного та майбутнього розмі-
щення виробництва, змін у розселені населення, 
розширення природоохоронних, оздоровчих, 
рекреаційних і історико-культурних об’єктів;

• розбудова внутрішнього планувального 
каркасу території та оцінка його можливого 
впливу на майбутнє її використання;

• обґрунтування майбутніх потреб у площі 
території для розміщення нових об’єктів і визна-
чення переважних напрямів використання тери-
торії регіону;

• забезпечення раціонального розселення на 
території регіону;

• визначення і раціональний вибір площ 
територій для розвитку населених пунктів, 
визначення перспективних рекреаційних, при-
родоохоронних, історико-культурних і інших 
територій;

• визначення територій розвитку елементів 
екологічної мережі і рамкових умов для терито-
ріального розвитку;

• зонування території за видами переважного 
використання;

• обґрунтування і встановлення режимів 
раціонального використання території регіону, 
з виділенням територій, на яких передбачається 
здійснювати в перспективі містобудівну діяль-
ність;

• визначення територій, що мають особливу 
екологічну, наукову, історико-культурну цінність, 
встановлення передбачених законодавством обме-
жень на їх планування, забудову і використання;

• виявлення і містобудівне обґрунтування 
споживчої цінності території з метою залучення 
нових інвестицій в її освоєння;

• визначення можливих конфліктів і терито-
рій з особливими умовами розвитку, які потре-
бують підтримки на державному і регіональному 
рівнях;

• визначення територій, які мають бути заре-
зервовані для загальнодержавних і регіональних 
потреб і умов їх тимчасового використання.

В зв’язку з цим, основне креслення (проек-
тний план) повинне містити елементи існую-
чого стану території та планувальні рішення 
одночасно.

Проектний план будується на принципах 
оптимізації екологічного, історико-культурного і 
планувального каркасів.

Планувальний каркас регіону утворюється 
на основі найбільш вагомих функціональних 
елементів природного та урбанізованого сере-
довища. Їх взаєморозміщення визначає особли-
вості функціонально-територіальної структури 
регіону та передумови для удосконалення його 
просторової організації. Планувальний каркас є 
найбільш стабільною частиною території регіону, 
розвиток якого залежить не тільки від місцевих 
територіальних особливостей, а також від зов-
нішніх факторів, тобто місця та значення регіону 
в просторовій структурі країни та сусідніх країн. 
Основними елементами планувального каркасу 
є центри (населені пункти) різного ієрархічного 
рівня та осі розвитку — комунікативні коридори 
різного ієрархічного рівня.
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Екологічний каркас регіону формується на 
основі розвитку екологічної мережі регіону, яка, 
в свою чергу, базується на територіальному роз-
витку екологічної мережі України.

Сам факт формування окремих елементів та 
екологічного каркасу в цілому, накладає істотні 
обмеження на функціональне зонування терито-
рії регіону. При збереженні загальної концепції 
функціонального зонування території, ефект 
екологічної орієнтації розвитку регіону повинен 
забезпечуватися, в основному, за рахунок ре-
гулювання рівнів інтенсивності прояву тієї або 
іншої функції.

Історико-культурний каркас регіону форму-
ється на основі виявлення ареалів поширення 
пам’ятників культурної спадщини на території 
конкретної області.

Графічне поєднання планувального, екологіч-
ного і історико-культурного каркасів є базою для 
проведення зонування території регіону з вияв-
ленням пріоритетів використання його території 
і надає можливість виявити основні планувальні 
обмеження на території регіону, тобто, встанови-
ти графічно виражені рамкові обмеження вико-
ристання території.

Крім того, таке поєднання дозволяє графічно 
виявити на території регіону конфліктні точки і 
ареали (наприклад, ареали забруднення або не-
гативні природні чи антропогенні прояви в міс-
цях проживання населення, проходження трас 
міжнародних коридорів по території природ-
но-заповідних об’єктів і ін.).

Виконання ландшафтного плану як роботи, 
на якій базується екологічне оцінювання органі-
зації простору та прийняття проектних рішень, 
безумовно вдосконалить саму процедуру вико-
нання схеми планування, а розробка в рамках 
ландшафтного плану галузевих та інтегральних 
карт цілей значно спростить графічну складову 
проектного плану та сприятиме обґрунтованому 
в рамках законодавства встановленню режимів 
використання окремих територій.

Як показує досвід, креслення проектного 
плану, що виконуються по існуючій методиці, 
надзвичайно перевантажені інформацією, що не 
завжди дозволяє замовнику оперативно його ви-
користовувати без спеціальної підготовки.

Спираючись на досвід розроблення докумен-
тів з просторового планування в Європейських 
державах і, насамперед у Німеччині, можна 
стверджувати, що існує реальна необхідність 
змінити підхід як до виконання власне схем пла-
нування регіонів, так і до виконання проектного 
плану (основного креслення), спростивши його 

та зробивши більш зрозумілим та зручним для 
використання. Базисом для здійснення такого 
реформування є застосування ГІС-технологій.

При цьому, при розробленні проектного 
плану доцільно максимально використовувати 
інтегровану (вивідну) інформацію ландшафтно-
го плану та інших спеціалізованих схем (плану-
вальні обмеження різного рівня).

На проектний план повинні виноситись лише 
ті елементи, що можуть суттєво вплинути на 
розвиток території регіону та на режим викорис-
тання окремих його ареалів.

Таким чином, до основних завдань проектно-
го плану території регіону відносяться:

• оцінка потенціалу і умов розвитку регіону, 
його планувального каркаса і оцінка його мож-
ливого впливу на майбутнє використання тери-
торії регіону;

• обґрунтування майбутніх потреб і визна-
чення переважних напрямів використання тери-
торії регіону;

• забезпечення раціонального розселення на 
території регіону;

• визначення і раціональне розташування 
територій для розвитку населених пунктів, визна-
чення перспективних рекреаційних, природоохо-
ронних, історико-культурних і інших територій;

• визначення територій екологічної мережі і 
рамкових умов для територіального розвитку;

• зонування території по видах переважного 
використання;

• обґрунтування і встановлення режимів 
раціо нального використання території регіону, 
з виділенням територій, на яких передбачається 
здійснювати в перспективі містобудівну діяль-
ність;

• визначення територій, що мають особливу 
екологічну, наукову, історико-культурну цінність, 
встановлення передбачених законодавством 
обмежень на їх планування, забудову і викорис-
тання;

• виходячи з геополітичного положення 
області, обґрунтування принципових трас тран-
спортних коридорів, інших магістралей держав-
ного, міжрегіонального і регіонального значення 
з урахуванням сучасного і майбутнього взаємно 
розміщення виробництва, розселення населення, 
природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних і 
історико-культурних об’єктів;

• виявлення і містобудівне обґрунтування 
споживчої цінності території з метою залучення 
нових інвестицій в її освоєння;

• визначення конфліктних територій і терито-
рій з особливими умовами розвитку, які потре-
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бують підтримки на державному і регіональному 
рівнях;

• визначення територій, які мають бути заре-
зервовані для загальнодержавних і регіональних 
потреб і умов їх тимчасового використання.

• Виходячи з усього вищевикладеного на 
проектному плані відображаються наступні еле-
менти, які створюються у базі геоданих проекту 
у вигляді окремих шарів (рис. 3.5):

• зони перспективного переважного функці-
онального використання території по окремих 
видах;

• центри районних і міжрайонних систем 
розселення;

• приміські зони міст з чисельністю насе-
лення понад 100 тис. осіб, встановлені відпо-
відно до затверджених генеральних планів;

• території виробничих підприємств, які роз-
ташовані, або пропонуються до розміщення за 
межами населених пунктів;

• існуючі і перспективні курорти;
• зони масового відпочинку;

• території і об’єкти природно-заповідного 
фонду (природні заповідники, біосферні заповід-
ники, національні природні парки, регіональні 
ландшафтні парки) та інші природоохоронні 
території, встановлені відповідно до затвердже-
ної проектної документації;

• охоронні зони;
• зони особливого режиму;
• матеріальні об’єкти культурної спадщини і 

землі історико-культурного призначення;
• землі Державного лісового фонду;
• зони меліорації і зрошування;
• напрями існуючих і проектних трас між-

народних транспортних коридорів, доріг націо-
нального і регіонального значення

• траси проходження магістральних інженер-
них комунікацій;

• елементи гідрографічної мережі, включаючи 
штучні об’єкти;

• території аеропортів, аеродромів, а також 
інших значних транспортних і інженерних спо-
руд;

• межі адміністративних одиниць.

Рис. 3.5. Проектний план Черкаської області
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3.4. Напрями і методика оцінювання можливих екологічних 
наслідків розвитку регіону планування з позицій СЕО

Важливість застосування СЕО при здійсненні 
планування регіонального розвитку зумовлена 
тим, що саме регіональний рівень є ключовим 
в системі забезпечення збалансованого розвит-
ку (ЗР). Регіональний рівень є ланкою, котра 
поєднує загальнодержавний і локальний рівні. 
Забезпечення ЗР держави має своєю основою 
забезпечення збалансованого розвитку її регі-
онів. Водночас, збалансований розвиток на ло-
кальному рівні досягається насамперед в системі 
забезпечення ЗР регіонів. Відповідно концепція, 
стратегія і тактика забезпечення збалансованого 
розвитку держави також мають в основі своєї по-
будови регіональний рівень. В сучасних умовах 
глобалізації все більш важливими стають аспек-
ти, пов’язані з можливостями держави керувати 
процесами регіонального розвитку (чи коригу-
вати зазначені процеси). Саме на регіональному 
рівні можна найбільш точно визначити і відко-
ригувати межі (просторові, часові), масштаби 
та напрямки суспільно-природної взаємодії на 
території держави, виходячи з особливостей роз-
витку її природної і соціальної компонент.

На сьогоднішній день не існує загальнови-
знаної уніфікованої методики проведення СЕО. 
В Україні ж немає законодавчо затвердженої 
методики здійснення цієї процедури. Що сто-
сується Європи, то практично кожна з країн 
Європейського Союзу накопичила власний дос-
від і методологічну базу здійснення СЕО, спира-
ючись, при цьому на єдину регламентуючу зако-
нодавчу базу.

У якості законодавчої бази, що може бути 
підґрунтям для методологічних розробок, 
поки що існує тільки проект Закону про СЕО 
(прийнятий в першому читанні, але «за вето-
ваний Президентом України) 107, де, зокрема, 
сформульовано:

Стаття 10. Етапи здійснення стратегічної еко-
логічної оцінки та основні вимоги до неї

Етапами стратегічної екологічної оцінки є:
встановлення необхідності здійснення стра-

тегічної екологічної оцінки;
визначення обсягу досліджень та надання ви-

хідних даних для розроблення Звіту про страте-
гічну екологічну оцінку;

розроблення Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку;

107 Проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?p-
f3516=3259&skl=9

проведення громадського обговорення та 
консультацій у порядку, передбаченому стаття-
ми 13 та 14 цього Закону. За необхідності, про-
ведення транскордонних консультацій у порядку, 
передбаченому статтею 15 цього Закону;

врахування Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, результатів громадського обговорення та 
консультацій.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку, ре-
зультати громадського обговорення та консуль-
тацій, проведених згідно зі статтями 13 та 14 
цього Закону, а також результати транскордон-
них консультацій, проведених відповідно до 
статті 15 цього Закону, враховуються в документі 
державного планування.

Детальніше зупинимось на змісті етапів.
Етап 1. (скринінг). Встановлення необхідності 

здійснення стратегічної екологічної оцінки.
Його основною метою є ідентифікація наяв-

ності потенційних значимих впливів на довкілля. 
Відповідно до положень Директиви ЄС (2001/42/
ЄC) та проекту Закону України СЕО є обов’яз-
ковою для щодо проектів документів державно-
го планування у сфері сільського господарства, 
лісового господарства, рибного господарства, 
енергетики, промисловості, транспорту, пово-
дження з відходами, використання водних ресур-
сів, телекомунікацій, туризму, містобудування і 
землеустрою та виконання яких передбачатиме 
надання документів дозвільного характеру на 
реалізацію видів діяльності та об’єктів (або які 
містять види діяльності та об’єкти), щодо яких 
законодавством передбачено проведення проце-
дури оцінки впливу на навколишнє середовище, 
або ті, які вимагають оцінки з огляду на ймовірні 
наслідки для територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду та екологічної мережі (далі — 
територій з природоохоронним статусом). На 
жаль, в українському законодавчому акті не пе-
редбачено посилання на додаток до європейської 
директиви, де запропоновано критерії визначен-
ня значимості впливів.

Етап 2. (скопінг). Визначення рамок 
дослідження.

На цьому етапі, зокрема, слід визначити 
обсяг і детальність екологічної оцінки, питання 
щодо доступних даних, необхідних для її прове-
дення, значимі фактори впливу, транскордонну 
значимість можливих впливів на навколишнє 
середовище, а також розшарування оцінки на 
інші види або рівні планування; межі території 
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дослідження (при цьому слід враховувати радіус 
дії на навколишнє середовище за межі регіону); 
метод оцінки, особливо вид і обсяг дослідження 
варіантів і альтернатив, а також вибір індикато-
рів і масштабів оцінки; зміст і методи остаточної 
загальної оцінки впливу регіонального плану на 
навколишнє середовище; приблизну структуру 
процесу перевірки (зміст і приблизний графік 
робіт), а також подальшу організацію скопінгу; 
виявлення інших залучених, до сих пір неврахо-
ваних дійових осіб 108.

Слід особливо підкреслити, що предметом 
оцінки є весь план розвитку регіону. Тому має 
бути забезпечений сумісний аналіз — як впливу 
окремих його компонентів, що можуть спричи-
нити суттєвий вплив на навколишнє природне 
середовище, а потім аналіз їх можливого сумар-
ного або можливого синергічного впливу. Це 
один із основних принципів проведення СЕО. 
Детальність оцінки залежить від виду та рівня 
масштабу плану розвитку регіону. В цьому кон-
тексті можна використати підходи, що засто-
совуються при здійсненні ландшафтного пла-
нування. Безумовно має значення і специфіка 
діяльності, запланованої в регіоні.

На цій стадії визначаються змістовні й часові 
рамки оцінки, здійснюється аналіз екологічних 
цілей розвитку, обираються якісні і кількісні ін-
дикатори оцінювання. Оцінювання ґрунтується 
на аналізі екологічної ситуації і трендів стану 
компонентів природи на території планування. 
З огляду на те, що екологічна ситуація і тренди 
стану компонентів природи регіонів України ма-
ють властивість різко погіршуватися внаслідок 
частого виникнення надзвичайних ситуацій різ-
ного генезису та рівня, важливим питанням, яке 
має бути включене в перелік завдань скопінга, 
має стати оцінювання можливих небезпек і ри-
зиків витоку надзвичайних ситуацій на території 
реалізації проекту, який підлягає СЕО.

Процедура визначення змісту сформувалась 
ще на початку 1970-х рр. і поповнюється певни-
ми новаціями. При здійсненні скопінгу надзви-
чайно важливим є залучення до нього громад-
ськості, особливо із тієї місцевості на територію 
якої здійснюється проектування.

Етап 3. Екологічна доповідь. Розроблення 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структуру доповіді про СЕО можна предста-
вити таким чином:

108  Стратегическая экологическая оценка (СЭО) в системе плани-
рования в Германии и учёт крупных инфраструктурных проектов. Аня Май, 
Вольфганг Венде (ИЭР); Адриан Хоппенштедт (консультативная помощь) 
Институт экологического развития территорий им. Лейбница, Дрезден

• правові рамки та підходи до планування;
• цілі планування та співвідношення з 

іншими планами
• оцінка поточного стану навколишнього 

середовища та перспективи його змін без роз-
робки планувальних документів, а також цілі у 
сфері охорони навколишнього середовища (за 
окремими компонентами);

• опис можливих суттєвих впливів та оцінка 
альтернатив, що пропонуються планом; заходи, 
що передбачаються для запобігання, зменшення, 
компенсації будь-якого значного впливу; оціню-
вання можливого транскордонного впливу.

• Загальна оцінка кумулятивних ефектів та 
впливів.

• Заплановані заходи з контролю.
Компонентами, оцінка яких традиційно здій-

снюється при проведенні СЕО є населення та 
здоров’я людини, клімат і якість повітря, підзем-
ні та поверхневі води, ґрунти, види та біотопи 
(флора, фауна, оселища), ландшафти (природний 
та культурний ландшафт). Попереднє оцінюван-
ня конфліктів природокористування спрощує 
подальшу оцінку альтернатив. Щодо регіональ-
них екологічних цілей, для їх покомпонентного 
формулювання використовуються екологічне 
законодавство, стратегічні документи національ-
ної екологічної політики, регіональні стратегічні 
документи та національні й регіональні екологіч-
ні програми. Можна запропонувати і проведен-
ня GАP-аналізу (аналізу прогалин) врахування 
національних і регіональних природоохоронних 
цілей в зазначеному проекті. На сьогодні дуже 
важливим є врахування цілей і завдань сталого 
розвитку (Sustainable Development Goals-2030), 
адаптованих до умов України, які зараз знахо-
дяться в стадії опрацювання.

Конкретні звіти СЕО можуть містити 
специфічні додатки та відхилення від загальної 
структури, але принципові позиції розкрива-
ються обов’язково. Означена структура доповіді 
є загальною і здійснення СЕО за цією схемою 
дозволить в цілому усвідомити ризики і блага 
які надасть виконання проекту і його можливих 
альтернатив. Суттєвим моментом є надання у до-
повіді інформації щодо варіантів вибору, з усіма 
їх наслідками. Тобто у доповіді має чітко визна-
чатись: а) пропозиції рішення і його альтерна-
тиви; б) вплив на природне середовище кожної 
альтернативи; в) заходи, які маються здійснити 
для того щоб запобігти або мінімізувати небажа-
ні впливи.

При висвітлені головних питань доповіді 
важливо враховувати не лише специфіку тери-
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торії планування, а й наявні і потенційні впливи 
подій глобального чи регіонального характеру. 
Означене дає підстави посилити методологічні 
аспекти через включення питань щодо оціню-
вання витоків надзвичайних ситуацій, що обу-
мовлені потенційно небезпечними об’єктами та 
посиленням наслідків кліматичних змін регіо-
нального характеру. Таким чином може бути до-
даний розділ «Оцінювання можливих небезпек 
та ризиків витоку надзвичайних ситуацій».

Досить болючим для України питанням 
є проведення консультацій з громадськістю. 
Європейські процедури територіального плану-
вання та СЕО протягом тривалого часу апро-
бовані та скориговані в цьому відношенні. Там 
має місце максимальне залучення зацікавлених 
сторін, професійна медіація процесу погодження 
плану та звітів. Вражаючими є часові параме-
три — узгодження намірів може тривати рока-
ми. Водночас в Україні врахування громадської 
думки й досі має суто формальний характер. 
Обмежується на більшості рівнів 30-денним пе-
ріодом, включає лише законодавчо обґрунтовані 
вимоги. Таким чином, впровадження європей-
ських стандартів у процедуру громадського обго-
ворення в Україні має очевидні плюси та мінуси. 
До плюсів слід віднести потенційне підвищення 
якості планувальних документів та рівня задо-
воленості місцевими жителями середовищем 

свого проживання, а також зменшення ризиків 
для довкілля та здоров’я населення. Серед міну-
сів можна назвати затягування процесу затвер-
дження планів, ризики маніпулювання громад-
ською думкою, вплив низького рівня екологічної 
свідомості суспільства. Отже виникає потреба 
додаткової інформаційної підтримки, яке може 
проводитись в рамках програм з децентралізації 
влади в Україні.

Очевидно що документація з СЕО має міс-
тити пропозиції щодо організації системи мо-
ніторингу впливу впровадження стратегії або 
плану на довкілля. Ця система має враховувати 
той факт, що планування регіонального роз-
витку — це поступовий процес, який залежить 
від розроблення та схвалення стратегії, відбору 
проектів і програм з її реалізації, моніторингу 
фактичного впливу та запуску нового циклу 
планування. СЕО має бути складовою частиною 
усіх цих етапів планування. У зв’язку з цим, хід 
реалізації Стратегії необхідно контролювати з 
врахуванням: 1) показників, які характеризу-
ють виконання природоохоронних заходів під 
час реалізації Стратегії; 2) результатів ОВНС 
окремих проектів, які виконуватимуться в рам-
ках Стратегії. Результати такого моніторингу 
необхідно буде враховувати під час оновлення 
Стратегії або підготовки нових стратегічних 
документів.

3.5. Напрями вдосконалення правових основ впровадження 
екологічної складової в територіальне планування.

Територіальне або просторове планування 
є нині одним з невід’ємних атрибутів управлін-
ської діяльності розвинених країн. Саме завдяки 
сучасним планам і програмам можливе ефек-
тивне використання ресурсів всіх рівнів і видів, 
забезпечення якості середовища проживання, 
збереження культурної спадщини, задоволення 
потреб громади та узгодження індивідуальних 
запитів. Відповідно, і планувальні документи 
все більше нагадують креативні інформаційні 
моделі, створені за критеріями мережевого су-
спільства, з урахуванням глобальних викликів 
та потенціалу тієї чи іншої території. І Україна, 
прагнучи до асоціації і членства в ЄС, має по-
ступово і без втрати самобутності адаптувати 
планувальні підходи до європейських стандартів.

Головними чинниками, які впливають на змі-
ни у нормативно-правовій базі територіального 
планування в Україні, як вже зазначалось вище, 
є необхідність дотримання Україною положень 
міжнародних конвенцій та угод, які безпосеред-

ньо зумовлюють екологізацію планування, під-
вищення уваги до навколишнього середовища 
як інтегрального поняття, що об’єднує умови 
існування людини. В перчу чергу це стосується 
імплементації положень наступних документів:

• Порядку денного на ХХІ ст. та пов’язаних з 
ним документів та рішень.

• Керівних принципів СЕМАТ, прийнятих на 
Конференції європейських міністрів, які відпо-
відають за територіальний розвиток у Ганновері 
в 2000 році, інших документів, напрацьованих в 
рамках цієї постійно діючої конференції.

Варто враховувати і положення Територі-
ального порядку денного ЄС-2020. Його пріори-
тетами є:

• поліцентричний та збалансований терито-
ріальний розвиток;

• інтегрований розвиток міст, сільських та 
особливих територій (географічно особливих  — 
узбережжя, острови, гірські території);
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• територіальна інтеграція транскордонних та 
транснаціональних функціональних регіонів;

• забезпечення глобальної конкурентоспро-
можності регіонів, що базується на сильних 
локальних економіках;

• поліпшення територіальної зв’язності для 
індивідів, комун, підприємств;

• управління та об’єднання екологічних, 
ландшафтних і культурних цінностей регіонів.

Крім того, у Законі України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад», а також 
у проекті Закону України «Про порядок вирі-
шення питань адміністративно-територіально-
го устрою України» містяться положення щодо 
реформування адміністративно-територіального 
устрою України у найближчий час, поява нових 
адміністративних одиниць — територіальних 
громад.

Все це зумовлює необхідність внесення змін 
до законодавчих та нормативних актів України, 
яке може і має відбуватись через:

1. Прийняття Містобудівного Кодексу та лік-
відації низки законів, функції яких перейматиме 
на себе Кодекс.

2. Вдосконалення Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» та затвер-
дження необхідних змін.

3. Вдосконалення та набуття чинності Закону 
«Про стратегічну екологічну оцінку».

4. Прийняття Закону «Про ландшафти».
5. Розробка та вдосконалення законодавства у 

відповідності зі змістом Директив ЄС, адаптува-
ти які зобов’язалась Україна (п.1.4.)

Зміни на законодавчому рівні передбачають 
і реформування нормативних документів, які 
визначають склад та зміст документації з про-
сторового планування на регіональному рівні — 
Державних будівельних норм «Склад та зміст 
містобудівної документації на державному та 
регіональному рівні».

В основу законодавчих та практичних змін 
має бути покладена Концепція (доктрина) про-
сторового розвитку України, яка в своїй суті від-
ображатиме інтеграцію України у Європейський 
простір, висунення на перший план принципів 
пріоритетності збереження навколишнього се-
редовища та перетворення містобудівної полі-
тики (політики з просторового планування) в 
еколого-соціально-економічну політику. Однією 
з цілей такої Концепції може бути зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовище, 
врахування можливих наслідків природних і 
техногенних катастроф. Відповідно, завдання та 
напрями дій передбачатимуть:

Рис. 3.6. Планування та управління територіями: європейський підхід.
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• Перехід на засади «зеленої» економіки, 
обґрунтування розміщення об’єктів альтерна-
тивної енергетики.

• Збільшення площі лісів, зелених зон та 
оптимізація структури землекористуваня.

• Посилення уваги до екології міст  — змен-
шення викидів вуглецю пересувними та стаціо-
нарними джерелами, збільшення площі зелених 
зон, вирішення проблеми переробки побутових 
відходів та стоків.

• Використання індустріальної спадщини, як 
одного з об’єктів туристичної атракції, рекуль-
тивація порушених земель та формування, на їх 
основі, рекреаційних зон.

• Відновлення (ревіталізація) деградованих 
територій. Уточнення статусу та функцій радіо-
активно забруднених територій.

• Оцінка та візуалізація потенційного впливу 
глобальних кліматичних змін на стан природ-
ного середовища та умови ведення господар-
ської діяльності.

• Визначення зон найвищого та мінімального 
ризику виникнення природних та техногенних 
катастроф.

Іншою метою, за якою має реалізовуватись 
Концепція очевидно є підвищення якості управ-
ління, зокрема територіального планування. 
Відповідно, до завдань та напрямів дій тут мож-
на віднести:

• Моніторинг міжнародних проектів та про-
грам, що здійснюються в Україні.

• Поліпшення практики інтегрованого управ-
ління водними ресурсами. Переоцінка і впро-
вадження результатів міжнародних проектів, 
виконаних для басейнів окремих рік України, 
стандартизація підходів.

• Забезпечення системної адаптивності та 
готовності до подолання глобальних та регіо-
нальних викликів і загроз.

• Інтенсифікацію робіт з територіального 
планування та фінансування впровадження роз-
роблених планів.

• Впровадження стратегічної екологічної 
оцінки.

• Розробку ефективних методик оцінки впли-
вів на навколишнє середовище та механізмів їх 
впровадження.

• Впровадження ландшафтного планування
• Впровадження електронного управління.
В контексті викладеного та інших цілей про-

сторового розвитку держави ландшафтне (еко-
логічно орієнтоване) планування набуває нової 
важливої ролі, оскільки із зміною глобальних 
пріоритетів перетворюється із одного з побічних 
результатів просторового планування в потуж-
ний ресурс та умову його реалізації.

Першим кроком у цьому напрямку є заміна 
на законодавчому рівні поняття «містобудуван-
ня» на поняття «просторове планування». Це 
дозволить розглядати ландшафтний план в яко-
сті базису для створення проектного плану схе-
ми планування території регіону.

В зв’язку з цим має бути змінено визначен-
ня основного об’єкту просторового плануван-
ня. Частина 3 статті 1 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» має міс-
тити визначення: документація з просторового 
планування (планувальна документація) — це 
затверджені текстові та графічні матеріали з пи-
тань регулювання планування, забудови та ін-
шого використання територій.

Крім того, в цю ж статтю має бути внесене 
визначення ландшафтного планування: ланд-
шафтне планування — частина просторового 
планування, яка забезпечує стале природокорис-
тування і використання основних функцій ланд-
шафтів як системи підтримки життєдіяльності.

У країнах з добре сформованою системою 
територіального планування ландшафтні плани 
є також основною для підготовки звіту по СЕО. 
Зважаючи на вже згадані складнощі кадрового 
забезпечення та отримання даних це було б до-
речно і для України. Загальна схема сучасного 
планувального процесу може бути представлена 
таким чином (рис. 3.6.):

Однією ж з головних умов для позитивних 
зрушень є інтегрований підхід, реалізований у 
політиці просторового розвитку, що включатиме 
галузеве, стратегічне, територіальне плануван-
ня і ґрунтуватиметься на комплексному знанні 
територіального капіталу, моделюванні та про-
гнозуванні соціально-економічних показників та 
основоположних принципах сталого розвитку.
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4. АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ НА ОСНОВНИХ ЕТАПАХ 
ПЛАНУВАННЯ В МОДЕЛЬНОМУ РЕГІОНІ

4.1. Вибір модельного регіону

Підходи до вибору модельного регіону 
суттєво різняться у різних дослідженнях. 
Обґрунтовуючи доцільність певних критеріїв 
для даної роботи розробники орієнтувались на 
критерії репрезентативності та доступності те-
риторії планування, а також актуальності отри-
маних результатів для врахування у регіональній 
політиці. Таким чином було обрано Черкаський 
регіон — центральну область України, в межах 
якої поєднуються унікальні об’єкти культурної 
та природної спадщини, зони надмірного сіль-
ськогосподарського освоєння, потенціал про-
мислового розвитку. Крім того, область потребує 
оновлення схеми територіального планування та 
є стратегічно важливою в контексті розбудови 
міжнародних транспортних коридорів в межах 
держави.

Черкаська область є аграрно-індустріальним 
регіоном, у якому збереглися природні екосисте-
ми, в тому числі ліси, водно-болотні угіддя, сте-
пові ділянки, які не входять до системи природ-
но-заповідного фонду або мають лише обласне 
значення. Є території, які належать до категорії 
міжнародних об’єктів (за Раамсарською конвен-
цією), старих заповідних територій (Канівський 
природний заповідник). Природно-заповідний 
фонд останніми роками розширено (укази 
Президента 2008—2009 рр.), існують передумови 
до подальшого розширення. Наприклад, мають 
бути істотно розширені межі Канівського запо-
відника, що вже є джерелом ряду конфліктів з 
місцевим населенням, сільрадами. Ще складні-
шим і практично нерозв’язним завданням може 
стати його перехід до нового статусу — біосфер-
ного заповідника, відповідно до національних 
або міжнародних (ЮНЕСКО) критеріїв. Значною 
є історико-культурна спадщина, представлена 
пам’ятками археології (в тому числі й поселен-
нями, що належать до трипільської культури), 
архітектури, історії, сакральних споруд. Проте 
область, як і інші регіони України, відчуває на-
слідки гострої соціально-економічної кризи, а 
також погіршення стану та якості навколишньо-
го середовища. Для неї притаманний ряд проб-
лем, характерних для України в цілому:

• Глобальні виклики: зміна клімату, загрози 
збереженню ландшафтного та біорізноманіття.

• Задекларована необхідність інтеграції в 
європейський простір у таких сферах, як зако-
нодавство, виробництво, торгівля, інвестиції, 
транспорт, охорона довкілля.

• Невідповідність рівня соціально-економіч-
ного розвитку і якості життя населення стан-
дартам розвинутих західноєвропейських і часто 
навіть східноєвропейських країн.

• Тривале зменшення чисельності населення 
внаслідок міграцій і природного скорочення, 
зниження якості людських ресурсів.

• Виражена диспропорційність соціально- 
економічного розвитку регіонів, міст і сільської 
місцевості за більшістю показників.

• Диспропорційна структура економіки, 
домінування первинного і вторинного секторів, 
відставання в розвитку сфери послуг. Технічне 
старіння виробничих фондів та інфраструктури.

• Економічний і соціальний занепад значної 
частини сільських поселень і малих міст.

• Високе антропогенне навантаження, над-
мірний вплив на довкілля. Підвищення чутливо-
сті до небезпечних природних явищ і процесів.

• Проблеми розвитку комунікацій: транспорт 
і зв’язок.

• Тому, для цього регіону України пріори-
тетним є: зниження високого антропогенного 
навантаження; збереження природних екосис-
тем і розвиток мережі природно-заповідних 
територій, збереження ландшафтного та біоло-
гічного різноманіття, історико-культурної спад-
щини; ефективне використання рекреаційного 
потенціалу; аналіз і вирішення конфліктів при-
родокористування. Хоча Черкаська область і 
належить до регіонів України, екологічний стан 
компонентів природи яких можна визначити як 
відносно благополучний, для неї є притаман-
ною низка проблем і конфліктів природокорис-
тування, вирішення яких є обов’язковим для 
забезпечення подальшого сталого розвитку регі-
ону. Слід зазначити, що і для модельної області, і 
для України в цілому гострою є проблема дегра-
дації ґрунтів.
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4.2. Результати апробації методики на основних етапах 
планування (вдосконалення структури територіального 

плану, легенд і змісту матеріалів планування).

4.2.1. Клімат і приземна атмосфера

Як показує аналіз змісту ландшафтних і тери-
торіальних планів, в умовах України перші з них, 
як правило, містять більш широку і детальну ін-
формацію щодо компоненту «Клімат і приземна 
атмосфера». Таким чином, як мінімум одним з 
позитивних наслідків інтеграції інструментарію 
ландшафтного планування в територіальне пла-
нування може бути забезпечення більш ґрунтов-
ної вихідної інформаційної основи щодо клімату 
і приземної атмосфери. Особливо актуальним це 
є стосовно питань, пов’язаних із змінами кліма-
ту, яким, як правило, приділяється значна увага 
в роботах з ландшафтного планування, але які в 
територіальних планах станом на теперішній час 
відображені мало або взагалі ніяк не відображені. 
Ще одним позитивним аспектом інтеграції ланд-
шафтних планів в територіальне планування є 
наявність в перших не лише ширшої інвентари-
заційної інформації щодо компоненту «Клімат і 
приземна атмосфера», але й ряду оцінювань вка-
заного компоненту. Це дає можливість не прово-
дити такі оцінювання безпосередньо в процесі 
розробки територіального плану або ж забезпе-
чує розробників територіальних планів додатко-
вою оцінювальною інформацією.

Враховуючи особливості проведення робіт 
з ландшафтного і територіального планування 
в Україні, для компонента «Клімат і приземна 
атмосфера» в якості базових інвентаризаційних 
даних доцільно розглядати наступні:

а) Дані регулярних метеорологічних спостере-
жень, які проводяться станціях державної гідро-
метеомережі. Перевагою цих даних є наявність 
їх для всієї території України, тривалий часовий 
ряд спостережень та різноманітність показників, 
які можуть бути використані в ході плануваль-
них робіт.

б) Спеціалізовані кліматичні дані — харак-
теристики клімату, які використовуються для 
потреб певної галузі господарства чи виду діяль-
ності. Прикладом такої інформації є медико-клі-
матичні дані, які характеризують вплив клімату 
певної території на стан здоров’я людини, а та-
кож є одним з чинників, що впливають на фор-
мування рекреаційних ресурсів території. Іншим 
видом спеціалізованої кліматичної інформації, 
яка може бути використана в роботах з територі-
ального планування, є агрокліматичні дані.

в) Кліматичні районування (загальні та спе-
ціалізовані — агрокліматичні, медико-кліматич-
ні тощо) дають найбільш комплексну характе-
ристику клімату певної території і, відповідно, є 
особливо цінними в ході робіт з ландшафтного 
і територіального планування. Проте необхідно 
відзначити, що подібні районування є результа-
том спеціальних досліджень і наявні далеко не 
для всіх регіонів України.

г) Дані моніторингу якості атмосферного 
повітря є важливим інформаційним джерелом 
забезпечення геоекологічної складової робіт з 
ландшафтного і територіального планування. 
Основною проблемою, пов’язаною з вказаними 
даними є занадто мала щільність пунктів моні-
торингу та їх зосередженість переважно в най-
більших містах, що значно утруднює або робить 
взагалі неможливим просторову екстраполяцію 
відповідних показників.

д) Дані щодо можливих змін клімату в корот-
ко-, середньо- та довгостроковій перспективі. В 
наш час оцінювання можливих наслідків змін 
клімату та їх врахування при обґрунтуванні ці-
лей та заходів планування має бути невід’ємною 
складовою робіт як з ландшафтного, так і з тери-
торіального планування. Відповідно, необхідною 
складовою інвентаризаційного етапу таких робіт 
є отримання та аналіз максимально детальної 
інформації про основні тенденції та найбільш 
ймовірні сценарії змін клімату на досліджуваній 
території в різночасовій перспективі. Необхідно 
відзначити, що вивчення очікуваних змін кліма-
ту на певній території є досить складним завдан-
ням, яке потребує спеціальних досліджень, пов’я-
заних з кліматичним моделюванням. Самостійно 
провести такі дослідження в рамках розробки 
ландшафтного чи територіального плану дуже 
складно, тому, як правило, інформацію про ос-
новні тенденції змін клімату необхідно брати із 
спеціалізованих джерел. У випадку відсутності 
досліджень з моделювання змін клімату безпо-
середньо для території досліджень допустимим 
є використання даних, які стосуються більшого 
регіону, в який входить досліджувана територія.

Стосовно оцінювань компоненту «Клімат і 
приземна атмосфера», які проводяться в ході 
робіт ландшафтного планування і можуть бути 
використані при розробці територіальних пла-
нів, то їхній перелік залежить від цілей конкрет-
них планувальних робіт і специфіки відповідних 
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Рис. 4.1. Канівський район. Оцінювання чутливості до негативних наслідків змін клімату (фрагмент)
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територій. В ході розробки ландшафтних пла-
нів, як правило, виділяються кілька цільових 
функцій компонента «Клімат і приземна атмос-
фера», стосовно яких доцільно оцінювати його 
значення:

• – оцінювання медико-кліматичних умов 
(значення клімату для проживання людини);

• – оцінювання значення клімату для сіль-
ського господарства;

• – оцінювання значення клімату для рекреа-
ції;

• – оцінювання значення клімату для сонячної 
енергетики та вітроенергетики.

Двома основними видами оцінювання чут-
ливості, які виконуються в рамках оцінювання 
компонента «Клімат і приземна атмосфера», є 
оцінювання чутливості територій до забруднен-
ня повітря та оцінювання чутливості територій 
до негативних наслідків змін клімату. Виконання 
першого виду оцінювання ускладнене тим, що 
для нього потрібна специфічна кліматична ін-
формація (наприклад, детальна інформація про 
швидкість та повторюваність напрямів вітру, 
повторюваність інверсій та ін.), для отримання 
якої часто необхідні спеціальні додаткові дослі-
дження. Тому виконання такого оцінювання не 
завжди можливе.

Оцінювання чутливості території до негатив-
них наслідків змін клімату менш «вимогливе» до 
вихідної інформації, оскільки загальні тенденції 
очікуваних кліматичних змін можна визначити в 
цілому для всієї території планування, без додат-
кової деталізації.

Приклад оцінювання чутливості території до 
негативних наслідків змін клімату, наведено на 
рис. 4.1. На першому етапі оцінювання для до-
сліджуваної території на основі наявних джерел 
були визначені найбільш загальні очікувані тен-
денції змін клімату в найближчі десятиліття. До 
таких тенденцій належать: зростання середньої 
річної температури повітря, зростання посушли-
вості клімату та зростання повторюваності не-
сприятливих погодних умов і явищ. Виходячи з 
очікуваних змін клімату, було визначено основні 
можливі негативні наслідки таких змін та ареали, 
в яких вони можуть проявлятися. 

4.2.2. Підземні та поверхневі води

Основна цільова функція компонента 
«Поверхневі та підземні води» в ландшафтному 
плануванні в умовах України — стабільне за-
безпечення населення та господарства питною 
й технічною водою. При територіальному пла-

нуванні необхідним є належне врахування ос-
новних аспектів прояву цієї функції, зокрема — 
шляхом залучення інформації щодо чутливості 
ґрунтових та міжпластових вод до хімічного за-
бруднення, даних щодо запасів підземних вод та 
їх поповнення.

Чутливість ґрунтових вод до хімічного за-
бруднення (важкими металами та пестицидами).

Одним із найважливіших джерел питної води, 
у першу чергу в сільській місцевості, є ґрунтові 
води, які отримують із колодязів. Із гідрогеоло-
гічної точки зору ці води належать до незахи-
щених, що відображає специфіку їхньої захище-
ності порівняно з міжпластовими, які захищені 
від зовнішніх впливів водотривом. Проте така 
«незахищеність» значно варіює залежно від низ-
ки факторів, зокрема потужності зони аерації та 
особливостей відкладів, що її формують.

Застосування значної кількості мінеральних 
добрив та засобів захисту рослин у рослинни-
цтві, створення необладнаних і стихійних сміт-
тєзвалищ, викиди промислових підприємств і 
автотранспорту є чинниками погіршення яко-
сті ґрунтових вод. Тому, визначення ділянок, на 
яких існує загроза забруднення ґрунтових вод, є 
одним із важливих завдань, що здійснюється у 
ландшафтному плануванні.

Оцінювання чутливості до забруднення ґрун-
тових вод доцільно здійснювати за найбільш 
поширеними забруднювачами — важкими мета-
лами (свинець, кадмій, мідь, цинк), пестицидами 
та іншими засобами захисту рослин.

Основою для визначення ступеню чутливості 
ґрунтових вод є аналіз таких чинників 109:

– буферність ґрунту — можливість ґрунт у 
зв’язувати забруднювачі в нерухомих формах 
завдяки комплексу властивостей;

– кислотності, гранулометричного складу та 
вмісту гумусу. Чим вищий ступінь зв’язування 
забруднювачів, тим більшим є обмеження мо-
більності елементів, що призводить до вилучен-
ня їх з міграційних потоків;

– водопроникність ґрунту впливає на просо-
чування води до нижчих горизонтів і на мож-
ливість потрапляння забруднюючих речовин до 
ґрунтових вод. Водопроникність ґрунту визна-
чається його гранулометричним складом та гра-
нулометричним складом ґрунтотворних порід. 
Також враховано наявність водотривких гори-
зонтів у ґрунтових профілях, якими є, перш за 
все, глейові;

109 Ландшафтне планування в Україні / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов 
та ін.; під ред. Л.Г.Руденка. — К.: Реферат, 2014. — 144 с.
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– глибина залягання ґрунтових вод — чим 
глибше залягають ґрунтові води, тим менш до-
ступними є вони для забруднювальних речовин.

Результати визначення чутливості ґрунто-
вих вод до забруднення хімічними речовинами 
можуть бути представлені в таких оціночних 
категоріях:

– висока чутливість — ґрунтові води не захи-
щені, ймовірність забруднення висока;

– середня чутливість — ґрунтові води віднос-
но захищені, проте за певних умов, на приклад 
за сильних дощів і підняття рівня ґрунтових вод, 
можливе потрапляння великої кількості забруд-
нювачів та їх тривале перебування в ґрунті;

– низька чутливість — ґрунтові води захище-
ні; надходження великих кількостей забрудню-
вачів обмежене (рис. 4.2).

Підтоплення. Основні чинники підтоплення 
земель в Україні поділяються на 3 групи: гло-
бальні, регіональні і місцеві (об’єктові). До пер-
шої групи належать природна циклічність пері-
одів підвищеної та низької водності, глобальні 
зміни клімату, до другої — природно-історичні 
передумови розташування населених пунктів у 
низинах, на днищах і схилах балок, які є зонами 
розвантаження підземного стоку та акумуляції 
поверхневих вод; зниження природної дрено-
ваності території внаслідок будівництва водо-
сховищ і ставків; замулення русел річок унаслі-
док розорювання прибережних смуг та більшої 
частини водозбірних територій з наступним 
зростанням фільтраційного опору в річкових до-
линах і формуванням додаткового підпору ґрун-
тових вод 110.

110 Концепція Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням зе-
мель (Розпорядження КМУ від 15 жовтня 2003 р. № 606-р) // http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/606-2003-%D1%80

Поповнення запасів ґрунтових вод. 
Існування багатьох екосистем тісно пов’язане 
із ґрунтовими водами, які виступають важли-
вою передумовою їхнього стабільного функціо-
нування або відновлення, також вони, як вже 
зазначалося, є джерелом постачання питної і 
технічної води для населення та господарства. 
Ґрунтові води є ресурсом, який може відновлю-
ватись, але обмежено — лише до певного рівня. 
Тому, оцінювання запасів ґрунтових вод і, осо-
бливо, можливостей їх відтворення або попов-
нення є важливою складовою оцінювальних 
робіт, які виконуються у рамках ландшафтного 
планування.

Основним джерелом поповнення ґрунтових 
вод є атмосферні опади. Але скільки ґрунтових 
вод може утворитися загалом залежить від ряду 
факторів:

• кількість атмосферних опадів, мм/за певний 
період часу;

• кути нахилу поверхні, які впливають на стік 
води, зменшуючи тим самим величину утво-
рення ґрунтових вод;

• водопроникність ґрунтів, що впливає на 
кількість води, яка може просочуватись;

• підстилаючі породи (пісок, леси, глина), які 
впливають на можливість зберігання вологи;

• структура сучасного землекористування 
(ліси, агроугіддя, поселення), що впливають на 
стік та випаровування вологи.

Детально зміст методики описано О.Г. Голуб-
цовим (2014) 111. Для розрахунку величини по-
повнення ґрунтових вод він використовує мо-
дель (форм. 1), що враховує вказані фактори і 
дає можливість отримати орієнтовні кількісні 

111 Голубцов О.Г. Інвентаризація та аналіз даних у ландшафтному плануванні на 
основі ГІС // Укр. геогр. журн. — № 4. — 2014. — С. 21 — 29.Ри
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Рис_4.3. Алгоритм розрахунку поповнення запасів ґрунтових вод 1.

1 Голубцов О.Г.  Інвентаризація та аналіз даних у ландшафтному плануванні на основі ГІС // Укр. геогр. журн. – № 4. – 2014. – С. 21 – 29.
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показники утворення ґрунтових вод протягом 
року.

G = 1 +
N – 312.5 – (ET × 25)

A / Au × 50    
(форм. 1)

G — показник поповнення ґрунтових вод; по-
казник 0,1 дорівнює 5 мм/рік;

N — кількість атмосферних опадів (мм/рік);
A/Au — коефіцієнт відтоку залежить від умов 

зволоження ґрунту і нахилу поверхні.
ET — ступінь випаровування, який залежить 

від умов зволоження ґрунту, типу землекористу-
вання, ґрунтотворної породи.

Загальний алгоритм має вигляд, зображений 
на рис.4.3.

Поповнення запасів ґрунтових вод, мм/рік:
а) 400—600 — дуже високе;
б) 200—400 — високе: поля, мішані і широ-

колистяні ліси, що займають вирівнені поверх-
ні, складені лесами, лесовидними суглинками і 
пісками;

в)100—200 — середнє — заліснені і залужені 
покаті і круті схили;

г) 25—100 — низьке — луки у заплаві, днища 
ярів і балок (рис.4.4).

Чутливість підземних (між пластових) вод до 
хімічного забруднення.

Дослідження захищеності підземних вод 
з урахуванням зон швидкої міграції, проведені 
Інститутом геологічних наук НАН України в ме-
жах Київської області, суміжної до досліджува-
ної території, переконливо свідчать про необхід-
ність переведення існуючого нецентралізованого 
водопостачання сільського населення з ґрунто-

вого водоносного горизонту на більш захище-
ні — міжпластові водоносні горизонти 112.

Під чутливістю підземних вод до хімічного 
забруднення (природною захищеністю підзем-
них вод) розуміється сукупність геологічних і 
гідрогеологічних умов, які перешкоджають про-
никненню забруднюючих речовин у водоносні 
горизонти. До таких умов відноситься глибина 
залягання підземних вод, літологічний склад по-
рід зони аерації, потужність і водопроникність 
водотривких і слабопроникних порід, що заля-
гають у покрівлі водоносного горизонту, співвід-
ношення рівнів ґрунтових і міжпластових вод.

Ступінь чутливості водоносних горизонтів 
підземних вод визначається потужністю во-
доупору, що їх перекриває. Міжпластовим водам 
дається низька оцінка чутливості до впливу за-
бруднювачів, якщо потужність водотриву пере-
вищує 10 м, а також при потужності водотриву 
від 3 до 10 м, але при наявності у відкладах над 
місцевим водотривом суглинків потужністю 
понад 30 м або глин і суглинків потужністю не 
менше 1,5 м і 15,0 м відповідно. Середню чутли-
вість до хімічного забруднення міжпластові води 
мають при потужності місцевого водотриву від 
3 м до 10 м, а також при його потужності від 
1,5 м до 3,0 м за умови

наявності у відкладах над місцевим водотри-
вом шару суглинків потужністю понад 30 м або 

112 Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой 
миграции / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский, В.Н. Бублясь. Научно-инже-
нерный центр радиогидрогеологических полигонных исследований. Институт 
геологических наук НАН Украины. — К., 2007. — 120 с.

Таблиця 4.1.
Чутливість підземних (міжпластових) вод до хімічного забруднення 1

Чутливість підземних вод 
до хімічного забруднення

Потужність першого місцевого
водотриву, м

Потужність порід
над першим місцевим водотривом, м

Суглинки Глини та суглинки

Висока
<3 <30 <(1,5+15)

Середня 3-10 <30 <(1,5+15)

1,5-3 >30 >(1,5+15)

Низька 3-10 >30 >(1,5+15)

>10 <30 <(1,5+15)

1 Карта условий залегания грунтовых вод Черкасской области (1:200 000) / В.И. Кутовой, Р.И. Грицаенко // Отчет. Гидрогеологическое районирование территории 
УССР для целей мелиорации. Полтавская и Черкасская области. Черкасская область. — Киев, 1975.
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глин і суглинків потужністю понад 1,5 м і 15,0 м 
відповідно (рис.4.4).

При менших значеннях потужностей місце-
вого водотриву й наявності слабо проникних 
відкладів над водотривом міжпластові води 
оцінюються як високочутливі до забруднення 
(табл. 4.1).

Низька чутливість вод не означає, що на да-
ній території підземні води є захищеними при 
необмеженому надходженні забруднюючих ре-
човин, які фільтруються, а лише вказує на біль-
шу природну захищеність вод порівняно з інши-
ми територіями, що мають менш сприятливі для 
захисту вод умови.

Критерії оцінювання значення вод та їх чут-
ливості можуть значно змінюватися в залежності 
від спрямованості конкретного дослідження. Так, 
для цілей збереження і підтримки чистоти вод-
них об’єктів та забезпечення належних запасів та 
якості підземних вод значення вод може оцінюва-
тися за наступними критеріями: ступінь природ-
ності, екологічний стан, біотична функція (для 
поверхневих вод); здатність до водозатримання та 
регуляції (поверхневі води), якість води (поверх-
неві води), біотична функція місцевості (підземні 
води), наявність водоохоронних територій тощо. 
Критеріями визначення чутливості вод можуть 
бути: ступінь забудови, наявність небезпечних 

господарських об’єктів, водо накопичувальна та 
регулююча функція підземних вод, небезпека за-
бруднення і ступінь захисту та ін. 113

4.2.3. Ґрунти

Оцінювання ґрунтів займає особливе міс-
це в процесі розроблення цілей і заходів збере-
ження, розвитку або догляду за ландшафтами. 
Для підготовки основи необхідно мати інфор-
мацію про структуру ґрунтового покриву, фізи-
ко-хімічні властивості ґрунтів, дані про вміст за-
бруднюючих речовин. Результатом опрацювання 
вихідних картографічних і літературних джерел 
про ґрунтовий покрив Черкаської області у ході 
виконання інвентаризаційного етапу є розділ 
загальної ГІС, який містить дані про просто-
рову структуру ґрунтового покриву області та 
його властивості. Це уможливлює подальший 
аналіз ландшафтів у поєднанні із властивос-
тями і характеристиками інших компонентів. 
Оцінювання компоненту «Ґрунти» визначається 
рамковими цілями ландшафтного планування, 
що пов’язані із такими проблемами як повсюд-
ний прояв процесів водної і вітрової ерозії, за-
113 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза: 
росийско-германское методическое пособие / В. В. Кравченко, А. Май, А. В. 
Игнатов и др. Гл. ред. чл.-кор. РАН А. Н. Антипов. — Иркутск–Берлин–Бонн, 
2008.

Рис. 4.4.Чутливість підземних (міжпластових) вод до хімічного забруднення.  
Черкаська область (фрагмент). Зменшене зображення, оригінальний масштаб 1:200 000
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бруднення ґрунтів хімічними елементами (важкі 
метали, пестициди тощо), виснаження ґрунтів 
внаслідок надмірного використання.

Чутливість ґрунтів до деструктивних впливів. 
У розробленні ландшафтної програми Черкаській 
області для оцінюванні чутливості ґрунтів до 
вітрової ерозії (рис. Д) використані методичні 
підходи визначення потенційної небезпеки віт-
рової ерозії 114. Ділянки з поєднання сприятливих 
факторів для розвитку дефляції — легкий гра-
нулометричний склад ґрунту (піщаний, глини-
сто-піщаний), низький вміст гумусу (< 2%), сухі 
місцеположення (відсутні оглеєні горизонти у 
профілі), відсутність сталого рослинного покриву 
є високочутливими до вітрової ерозії. Для гідро-
морфних ґрунтів (болотних, лучних, торфових не-
осушених тощо) ступінь чутливості визначається 
як «низька». Визначення категорій чутливості 
ґрунтів до водної ерозії (низька — середня — ви-
сока) (рис. Ґ) ґрунтується на аналізі співвідношен-
ня кутів нахилу поверхні та гранулометричного 
складу верхніх горизонтів ґрунтів за допомогою 
матриці, що показує взаємозв’язок між фактора-
ми, які впливають на ерозійну небезпеку 115.

Хімічне забруднення ґрунтів — один із чин-
ників, що безпосередньо визначає умови жит-
тєдіяльності людини, рослинного й тваринного 
світу. Критерієм чутливості ґрунтів до хімічного 
забруднення значною мірою є умови і форми їх 
знаходження, здатність до міграції — можливо-
сті утримання хімічних елементів у нерухомій 
(недоступній для рослин) формі, інтенсивності 
міграції в системі ґрунт-рослини, самоочищен-
ня, буферності ґрунтів, захищеності ґрунтових 
вод від забруднення. Оцінювання (рис. 4.5) 
ґрунтується на аналізі геохімічних параметрів, 
що характеризують умови міграції хімічних 
елементів: гранулометричний склад, вміст гу-
мусу, ємність катіонного обміну, рН; показники 
зволоженості (ступінь оглеєння), вміст макро- і 
мікроелементів.

Значення ґрунтів. Згідно із законодавством 
України пріоритет у використанні земель на-
лежить сільському господарству. Виходячи із 
цього, одним із основних видів оцінювання 
ґрунтів було визначення їхнього значення (яко-
сті) за ступенем природної родючості (рис. 4.6). 
Для визначення категорій значення застосовані 
результати оцінювання ґрунтів за методиками 
114Methodendokumentation «Bodenkunde»: Auswertungsmethoden zur Beurtei-
lung der Empfindlichkeit und Belastbarkeit von Böden. 2.Auflage./Geologisches 
Jahresbuch. Sonderhefte: ReiheG, Heft SG1 — Ad-hoc-AG Boden- Koordination: 
Volker Hennings. Verlag Schweizerbart, Stuttgart, 2000.
115CAPELLE, A. & LÜDERS, R. (1985): Die potentielle Erosionsgefahrdung der Böden 
in Niedersachsen. — Göttinger Bodenkundl. Ber.. 83: 107-127.

бонітування ґрунтів  116 і агроекологічної оцінки 
ґрунтів 117.

Важливою складовою оцінки ґрунтового по-
криву є визначення особливо цінних ґрунтів не 
лише з позицій господарювання, а й його нау-
ково-культурної значимості. Особливо цінними 
є викопні ґрунти або палеогрунти, так як вони 
характеризують кліматичні умови і особливості 
рослинного покриву минулих епох. Також вони 
можуть бути свідченням історико-культурного 
розвитку через те, що людські поселення зали-
шили багато слідів в ґрунті. Також інтерес ста-
новлять ґрунти, що мають обмежене поширення і 
характеризують певні особливості ландшафту, що 
дають можливість з’ясувати більш повний спектр 
умов розвитку території. І навпаки, ґрунти, що є 
поширеними на значних площах не потребують 
особливих вимог щодо охорони 118. Також підляга-
ють охороні ґрунти особливо цінних екосиситем, 
наприклад, водно-болотних угідь.

4.2.4. Види флори і фауни. Біотопи

Наявність детальної та достовірної інфор-
мації про стан біотичного природного компо-
нента є необхідною передумовою для якісного 
виконання завдань територіального планування, 
особливо в частині обґрунтування планувальних 
рішень щодо збереження біотичного різнома-
ніття. Аналіз змісту біотичного блоку інформа-
ції, яка традиційно використовується для цілей 
територіального планування в Україні (на при-
кладі схеми планування території Черкаської об-
ласті) свідчить про її недостатню детальність та 
актуальність. Вказаний недолік значною мірою 
є об’єктивно зумовленим специфікою наявної 
вихідної фактичної інформації про біотичний 
природний компонент, яка є досить розрізненою, 
різноплановою за змістом і актуальністю, а часто 
взагалі відсутньою.

Інтеграція інструментарію та результатів 
ландшафтного планування в процес територі-
ального планування дає можливість значною 
мірою покращити рівень забезпеченості робіт з 
територіального планування інформацією про 
біотичний природний компонент. Хоча при 
розробці ландшафтних планів виникають ана-
логічні проблеми зі збором вихідної фактичної 
інформації, в цілому питанню характеристики та 

116Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. — К.: 
УААН, 1993. — 96с.
117Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок. Керівний 
нормативний документ/ — К.:Аграрнанаука, 1996
118Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004, 527 S.
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оцінювання біотичного компонента в роботах з 
ландшафтного планування приділяється значно 
більше уваги і отриманий результат, як правило, 
є повнішим і актуальнішим.

Серед основної інвентаризаційної інформації 
про біотичний природний компонент, яка збира-
ється та узагальнюється в ході ландшафтно-пла-
нувальних робіт можна виділити:

а) дані про просторовий розподіл біотопів на 
досліджуваній території;

б) характеристики окремих типів біотопів;
в) дані про окремі види флори і фауни.
Крім інвентаризаційної інформації про біо-

тичний природний компонент, ландшафтні пла-
ни також містять результати його оцінювання. 
Таким чином, у випадку інтеграції ландшафтних 
планів в процес територіального плануван-
ня розробники територіальних планів можуть 
використовувати не лише первинну (інвента-
ризаційну), а й вторинну (оцінювальну) ланд-
шафтно-планувальну інформацію стосовно біо-
тичного компонента, що може значно полегшити 
врахування особливостей вказаного компонента 
в територіальних планах і зробити таке враху-
вання більш обґрунтованим.

Для біотичного компонента при ландшаф-
тному плануванні основною цільовою функцією 
найчастіше визначається збереження біорізно-
маніття на території планування. Відповідно, 
основним завданням оцінювання значення біо-
тичного компонента (видів та біотопів) є виді-
лення територій з різним рівнем біорізноманіт-
тя — високим, середнім та низьким. Основною 
інформацією, на підставі якої здійснюється таке 
виділення, є:

– дані про поширення в межах досліджуваної 
території біотопів різних типів (лісових, лучних, 
степових, агробіотопів тощо);

– конкретні характеристики типів біотопів, які 
дають уявлення про ступінь їх біорізноманіття; 
наприклад, для лісових біотопів такими характе-
ристиками є породний склад лісонасаджень, їхнє 
походження, структурні особливості, густота лі-
сового покриву тощо;

– дані про ареали поширення рідкісних видів 
флори та фауни.

При віднесенні біотопів до категорії високо-, 
середньо- чи малозначимих використовуються 
такі основні критерії:

до високозначимих відносять біотопи, де іс-
нуючі умови середовища близькі до тих умов, які 
існували б тут за відсутності впливу людини, і 
які характеризуються значним видовим різнома-

ніттям, зокрема наявністю рідкісних, ендемічних, 
реліктових видів флори та фауни;

до середньозначимих відносять біотопи, 
де існуючі умови середовища зазнали певних 
змін, але вони залишаються сприятливими для 
зростання чи мешкання багатьох видів флори 
і фауни; приклади таких біотопів — монокуль-
турні лісові масиви, лісосмуги чи культурні 
насадження;

до низькозначимих відносять біотопи, де іс-
нуючі умови середовища зазнали суттєвих змін, 
що спричинює значно бідніший рівень їхнього 
біорізноманіття порівняно з незміненими біо-
топами; прикладами таких біотопів є біотопи 
орних земель, біотопи в межах господарських 
об’єктів тощо.

На рис. 4.7. наведено фрагмент карти оцінки 
значимості біотопів Черкаської області, яка скла-
дена на основі матеріалів Ландшафтної програ-
ми Черкаської області і може бути використана 
при здійсненні комплексної оцінки території в 
ході розробки територіального плану вказаної 
області.

Іншим видом оцінювання біотичного ком-
понента, який виконується при розробці ланд-
шафтних планів є оцінювання чутливості видів 
та біотопів. При оцінюванні чутливості видів 
та біотопів, як правило, передусім оцінюють їх 
загальну стійкість. При цьому враховуються, зо-
крема, рівень біорізноманіття біотопів, ступінь 
порушеності їх природного стану, їх структура, 
рівень фрагментованості, рівень відповідності 
наявних умов місцезростання біотопів опти-
мальним умовам їх місцезростання.

У Ландшафтній програмі Черкаської облас-
ті біотопи за ступенем їх чутливості (стійкості) 
були оцінені таким чином:

– до біотопів з високою чутливістю віднесені 
сильнофрагментовані біотопи; біотопи, в яких 
певні види можуть зникнути через відсутність 
умов повторного розселення; монокультурні біо-
топи; біотопи, умови місцезростання яких знач-
но відрізняються від оптимальних;

– до біотопів із середньою чутливістю віднесе-
ні біотопи, в яких склад і структура біоценозів 
відновлюються за допомогою мігрантів чи над-
ходження насіннєвого матеріалу ззовні; грунтове 
середовище зберігається чи змінюється слідом за 
відновлювально-віковою сукцесією біоценозів;

– до біотопів з низькою чутливістю віднесе-
ні біотопи з близьким до природного видовим 
складом та структурою; біотопи з оптимальними 
умовами місцезростання; біотопи з незначними 
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передумовами до прояву негативних наслідків 
антропогенного впливу.

Іншим напрямом оцінювання чутливості ви-
дів та біотопів є оцінювання відносно певного 
виду зовнішнього впливу на них. Зокрема, може 
оцінюватися чутливість видів та біотопів до ви-
никнення лісових пожеж, вирубувань, випасання 
худоби, рекреаційної діяльності. Вибір конкрет-
ного виду впливу, стосовно якого проводиться 
оцінювання, залежить від специфіки території 
планування та його цілей.

Очевидно, що результати вказаних оціню-
вань чутливості біотичного компонента також 
можуть безпосередньо використовуватися про 
розробці територіальних планів для відповідних 
територій.

4.2.5. Образ ландшафту

Одним із основних завдань ландшафтного 
планування є оцінювання та визначення цілей 
щодо збереження різноманітності, своєрідності 
та краси ландшафтів. Його мета — отримати під-
ґрунтя для розроблення ландшафтно-плануваль-
них рішень щодо збереження та підтримання 
цінності ландшафту як середовища відпочинку 
та складової ідентичності. Тому оцінювання 
спрямоване на визначення:

• значення (привабливості) ландшафтів для 
відпочинку, пов’язаного із отриманням певних 
вражень від перебуванням людини «на природі»; 
йдеться, у тому числі, про зелений та екотуризм, 
планування прогулянкових маршрутів, а також 
відвідування об’єктів історико-культурної та 
природної спадщини;

• значення ландшафту для підтримки місце-
вої або регіональної ідентичності із малою бать-
ківщиною.

Критерії оцінювання. Критеріями, які слу-
жать для оцінювання ландшафтів у вказаному 
контексті, є різноманіття, своєрідність і краса  119  120 
 121  122.

Ландшафтне різноманіття може бути описане 
об’єктивно існуючими структурами і параме-
трами, частково навіть кількісними показника-
ми (напр., кількість видів, часка площі певних 

119 Auhagen, Axel. Landschaftsplanung in der Praxis / Stuttgart: Ulmer, 2002. — 
416 S.
120 Jessel, B; Tobias, K. Ökologisch orientierte Planung. Eine Einführung in Theorien, 
Daten und Methoden. — Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 2002. — 470 S.
121 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
122 Riedel, W., Lange, H. (Hrsg.). Landschaftsplanung. — Heidelberg. Spektrum 
Akad Verl.: 2002. — 364 S.

видів землекористування у певних межах)  123. 
Різноманіття ландшафту складається із різних 
природних характеристик і форм землекорис-
тування, лінійних і точкових структурних еле-
ментів, особливо примітних структурних меж, 
антропогенних елементів (поселення чи окремі 
будівлі), змін у часі (сезонна зміна кольору ли-
стя) та інше 124. Воно сприяє формуванню сво-
єрідності і краси ландшафту і є, таким чином, 
важливою складовою привабливості ландшафту. 
Терміном ландшафтної своєрідності описуєть-
ся характер, ідентичність, а відтак, відмінність 
(окремішність) місцевості. Вона визначається 
природними і антропогенними елементами: ра-
зом із геологічними пам’ятками, особливостями 
рельєфу і рослинності, ландшафтна своєрідність 
відображається через особливу для регіону куль-
турну рослинність, виробничі процеси, регіо-
нальні або місцеві товари і продукти, діалекти 
тощо 125. Найбільш загальним поняттям є краса. 
Основою краси ландшафту є його естетична 
досконалість, яка може досягатися за різними 
естетичними властивостями ландшафту — гар-
монійністю, природністю, величністю, мальов-
ничістю, своєрідністю [ 126С. 46].

Для оцінювання території Черкаської області 
за вказаними критеріями застосовано методич-
ний підхід аналізу просторів. Він полягає у по-
черговому розгляді просторів, що відображають 
особливості природних умов; історичного роз-
витку та сучасного стану, а також просторів, що 
пов’язані із сприйняттям і асоціаціями із певни-
ми подіями 127.

Концептуальна схема дослідження складаєть-
ся з трьох основних етапів:

1. Виділення просторів, що характеризують 
образ ландшафтів. Виділення та картографу-
вання просторів, однорідних за поєднанням 
різноманітних природних і створених людиною 

123 Riedel, W., Lange, H. (Hrsg.). Landschaftsplanung. — Heidelberg. Spektrum 
Akad Verl.: 2002. — 364 S.
124 Jessel, B; Tobias, K. Ökologisch orientierte Planung. Eine Einführung in Theorien, 
Daten und Methoden. — Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 2002. — 470 S.
125 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
126 Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Естетика ландшафту: Навчальний посіб-
ник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. — 
270 с.
127 Schmidt, С., Hage, G.; Galandi, R. u.a. Kulturlandschaf gestalten — Arbeitsma-
terial Kulturlandschaft. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 103. Bundesamt 
für Naturschutz. — Bonn — Bad Godesberg — 2010.
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елементів, ґрунтується на аналізі різнотипових 
ландшафтно-територіальних структур  128

2. Оцінювання виділених просторів за кри-
теріями різноманітності та своєрідності (за при-
родними умовами, історичними особливостями 
розвитку, наявність об’єктів історико-культур-
ної та природної спадщини) з коригуванням оці-
ночних балів залежно від конкретних місцевих 
умов та з урахуванням чинників, які негативно 
впливають на сприйняття ландшафту (рис. 4.8);

3. Розроблення планувальних рекомендацій 
для збереження та підтримки своєрідності та 
128 Голубцов О.Г. Оцінка привабливості ландшафтів для рекреації і туризму 
у ландшафтній програмі Черкаської області // Географічна наука і практика: 
виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Львів, 16-
18 травня 2013 р. / У 3-х томах. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2013. — Том 2. — С. 138-142.

різноманіття ландшафтів. Для збереження і роз-
витку ландшафтів як об’єктів сприйняття важ-
ливим є досягнення таких загальних цілей:

• збереження різноманіття, своєрідності і 
краси ландшафту;

• підтримка і розвиток атрактивних ланд-
шафтів, які викликають позитивні враження;

• збереження культурної спадщини; історич-
них культурних ландшафтів і збережених при-
родних елементів;

• прийняття до уваги місцевих потреб щодо 
відпочинку «на природі», розвиток і підтримка 
привабливих для відпочинку ландшафтів, особ-
ливо поблизу міст.

Рисунок 4.8. Естетична і культурна цінність ландшафтів
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4.2.6 Комплексна оцінка території як 
інтерпретація ландшафтної програми

Ландшафтне планування, як вже йшлося 
вище (див. Розділ 1.2), реалізується на декількох 
рівнях адміністративно-територіального поділу 
як ієрархічна система ландшафтних планів 129. На 
рівні адміністративної області — це «ландшаф-
тна програма», основний масштаб її розроблен-

129 Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голуб-
цов та ін.; під ред. Л. Г. Руденка. — К. : Реферат, 2014. — 144 с.: іл.

ня 1:200 000, вона є верхнім ієрархічним рівнем 
ландшафтного планування. Головним завданням 
ландшафтної програми є виділення основних 
функціональних зон використання території із 
представленням загальних цілей використання 
розвитку і визначення вимог щодо охорони при-
роди і догляду за ландшафтом; є каркасом для 
розробки планів нижчого рівня.

Аналіз соціально-економічних особливостей 
досліджуваного регіону показав, що Черкаська 
область зазнає впливу гострої соціально-еконо-

Легенда до рисунку 4.8.
Естетична привабливість ландшафтів

Оцінка Характеристика ландшафтів

ВИСОКА

Унікальні й своєрідні ландшафти за природними умовами: на правому березі області в придніпровській частині великі лісові 
масиви на останцево-погорбованихсильно розчленованих височинах з розгалуженою долинно-балковою мережею, у тому 
числі із гляціо-тектонічними дислокаціями; долини великих річок Дніпро, Тясмин, Рось, зокрема, каньйоноподібна долина 
річки Гірський Тікич, острови на Дніпрі. Ареали концентрації високозначимих об’єктів культурно-історичної спадщини та 
природно-заповідного фонду й ландшафти, які асоціюються з важливими історичними подіями і є привабливими для по-
тенційних туристів, зокрема, історично значимі міста й села (Черкаси, Чигирин, Умань, Суботів і інші) і місцевості (Холодний 
Яр). Фото 1

СЕРЕДНЯ

Ландшафти, привабливі завдяки наявності й комбінації різних природних і антропогенних елементів, які вносять різноманіт-
ність у вигляд ландшафту. Це поверхні із хвилястим і погорбованим рельєфом, з розвиненою долинно-яружною мережею й 
долинами невеликих рік, сучасний вигляд визначається перевагою просторів з комбінацією полів і лісових масивів, розташо-
ваних як окремо, так і групами (фото 2). Наявні окремі елементи культурної спадщини

НИЗЬКА

Одноманітні малопривабливі ландшафти слаборозчленованих і плоских рівнин, зайнятих переважно сільськогосподарськи-
ми угіддями, з незначними окремими лісовими масивами й лісосмугами, також сильно перетворені ландшафти в результаті 
ведення сільського господарства й забудови; об’єкти культурної спадщини відсутні або зустрічаються рідко й не утворюють 
ареалів концентрації (фото 3)

Фото 1. Ландшафт Канівських 
гляціодислокацій поблизу с. Трахтемирів, 

залишки давніх поховань часів 
Козаччини. Канівський район

Фото 2. Поля на горбистій височині, структуровані 
лісосмугами та дрібними лісами. Смілянський район.

Фото 3. Поля на Лівобережжі 
Дніпра. Золотоніський район.
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мічної кризи, спостерігається погіршення стану 
та якості навколишнього середовища. У зв’язку 
із цим, рамковими цілями ландшафтної програ-
ми Черкаської області було визначено:

• зниження надмірного антропогенного 
навантаження на ландшафти області;

• збереження природних екосистем та розви-
ток мережі природно-заповідних територій,

• збереження ландшафтного та біорізнома-
ніття, історико-культурної спадщини;

• посилення ефективності використання 
рекреаційного потенціалу.

Головним підсумковим документом Ланд-
шафтної програми стала Інтегральна концепція 
цілей, що ґрунтується на результатах оцінюван-
ня території Черкаської області та аналізу існую-
чих і потенційних конфліктів, пов’язаних із при-
родокористуванням. Створенню цієї заключної 
карти передувала розробка галузевих цілей, які 
окреслюють основні напрями збалансованого 
використання природних благ: поверхневих і 

підземних вод, клімату і повітря, ґрунтів, видів 
рослин і тварин, ландшафтів [ 130].

На карті «Інтегральна концепція цілей» 
представлені основні напрямки перспективного 
природокористування в Черкаській області, що 
відповідають принципам сталого розвитку, та 
виділені функціональні зони з пріоритетними 
цілями подальших дій щодо ландшафтів — збе-
реження, розвитку або поліпшення (рис. 4.9.). 
Слід підкреслити, що будь-який з типів цілей 
для відносно великої за площею території в рам-
ках ландшафтної програми масштабу 1:200 000 
слід розглядати як рекомендацію, пріоритетну 
для цієї території, що не виключає інші види ви-
користання (типи цілей) на менших ділянках. З 
практики ландшафтного планування напр., 131, типи 
цілей на рівні ландшафтної програми не завжди 

130 Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко [та ін.]; під ред. 
Л. Г. Руденка. — К.: Реферат, 2014. — 144 с.:
131 Landschaftsprogramm Brandenburg / [Електроний ресурс] Режим доступу 
http://www.mugv.brandenburg.de

Рисунок 4.9. Пропозиції щодо інтеграції природоохоронних цілей ландшафтної програ-
ми Черкаської області в Схему територіального планування області. 1

Условные обозначения: A — F — территории (ландшафты) — см. табл. _
Интегральная концепция целей*: 1 — Охрана природы. Обеспечение и контроль статуса существующих природоохранных тер-

риторий. 2 — Места нереста рыбы. 3 — Охрана природного и культурного наследия. 4 — Сбалансированное экологичное сельское 
хозяйство. 5 — Сбалансированное землепользование с особым вниманием к благам, требующих защиты. 6 — Сбалансированное 
землепользование с особым вниманием к развитию туризма и экологической сети. Особое внимание — 7 — ареалы концентра-
ции редких видов растений и животных, в перспективе — ядра экосети. 8 — Санация негативных воздействий на ландшафт для 

улучшения экосистем, поддающихся негативным воздействиям: — 9 — водная эрозия; 10 — абразия берегов рек; 11 — ветровая 
эрозия; 12 — последствия радиоактивного загрязнения почв, высокочувствительных к химическому загрязнению; 13 — посто-

янное подтопление. 14 — Санация негативных воздействий на ландшафт для улучшения условий проживания населения.

1 Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко [та ін.]; під ред. Л. Г. Руденка. — К.: Реферат, 2014. — 144 с.
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чітко відокремлюються один від одного. Однак 
принципові відмінності між ними мають бути 
відомі, оскільки ці відмінності відіграють важ-
ливу роль при визначенні пріоритетів для пов’я-
заних між собою цілей на

Для інтеграції в територіальні плани, вислов-
лювання і рекомендації ландшафтного плану-
вання слід адаптувати до термінології прийнятої 
в територіальному плануванні  132[31].

Критерії вибору територій, пріоритетних для 
охорони природи та догляду за ландшафтом 133 
 134. Території, в межах яких інші види викорис-
тання повинні бути повністю або в значній мірі 
підпорядковані вимогам охорони природи, від-
носяться до зон «абсолютного пріоритету». У 
територіальному плані вони представляються як 
області переважного використання. До цієї ка-
тегорії відносяться як вже існуючі природоохо-
ронні території, які мають певний нормативний 
статус (природні заповідники, національні при-
родні парки і т.п. — позначені літерою A на рис. 
4 і в табл.1), так і, що особливо охороняються 
місцеперебування, що представляють просторо-
ву значимість для розширення природно-запо-
відного фонду. Також до категорії переважного 
використання відносяться території, на яких цілі 
охорони природи і ландшафту реалізуються (або 
це передбачено) іншим способом. Це, наприклад, 
ділянки, що представляють особливе значення 
для створення екомережі, де впроваджуються 
певні програми по захисту видів рослин або тва-
рин і здійснюються відповідні заходи (В на рис. 
4.9. і в табл.4.2).

«Відносний пріоритет» для охорони природи 
і ландшафту мають зони, в межах яких можуть 
здійснюватися і інші види землекористування. 
Пріоритетність саме цілей охорони природи і 
догляду за ландшафтом визначається при зва-
жуванні з усіма конкуруючими планувальними 
намірами і заходами в межах такої зони. Також 
щодо вклю¬ченія в такі зони розглядаються ді-
лянки, для яких в ландшафтних планах визначе-
ні цілі охорони або розвитку. До зазначених зон 
можуть бути віднесені, наприклад, ділянки:

• з високим значенням одного або декількох 
компонентів екосистеми (грунту, вода, клімат, 
повітря) (E, F на рис. 4.9 и в табл. 4.2

132 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haa-
ren (Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
133 Landschaftsplanung / [mit Beitr. von: Claus Bittner ]. Christina von Haaren 
(Hrsg.). — Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. — 527 S.
134 Riedel, W., Lange, H. (Hrsg.). Landschaftsplanung. — Heidelberg. Spektrum 
Akad Verl.: 2002. — 364 S.

• з високим значенням різноманіття, своєрід-
ності, краси ландшафту і з високим значенням 
ландшафту для відпочинку, пов’язаного з приро-
дою (C на рис. 4.9. и в табл. 4.2);

• для створення взаємопов’язаної системи 
біотопів, розвитку екомережі (D на рис. 4.9 и в 
табл. 4.2).

• з високою чутливістю до негативних фак-
торів, де потрібні спеціальні заходи щодо поліп-
шення стану ландшафту (G на рис. 4.9. и в 
табл.4.2).

На регіональному та районному рівнях, вихо-
дячи з масштабу планування та подання, названі 
планувальні категорії можуть накладатися. Це 
характерно, головним чином, для зон, в яких 
допускається кілька видів користування, які не 
суперечать один одному (напр., Розвиток еко-
мережі / розширення лісонасаджень). Однак 
необхідно оцінити, наскільки це доцільно на 
одній і тій же території, максимально обґрун-
тованим буде визначення переважного виду 
користування.

Таким чином, шляхом опрацювання та інтер-
претації Інтегральної концепції природоохорон-
них цілей Ландшафтної програми Черкаської 
області сформульовано положення Комплексної 
оцінки території (рис. 4.10). На карті виділені 
території за умовами переважного або умовно-
го використання території згідно екологічних 
вимог.

4.2.7. Інтеграція екологічних вимог 
у територіальне планування

Реалізація основних рекомендацій ланд-
шафтної програми Черкаської області в проек-
тному плані.

Для адміністративно-територіальних утво-
рень рівня областей, як відзначалось раніше роз-
робляється ландшафтна програма, яка є верхнім 
ієрархічним рівнем ландшафтного планування. 
На рівні ландшафтної програми концепція інте-
гральних цілей зображує основні функціональні 
зони використання території з представленням 
загальних цілей і вимог щодо охорони приро-
ди і догляду за ландшафтом. Будь-який з типів 
цілей для великої за площею території в рамках 
ландшафтної програми слід розглядати як ре-
комендацію, пріоритетну для цієї території, що 
не виключає інших видів використання (типів 
цілей) на менших ділянках. Інтегральна цільова 
концепція виконує роль «дорожньої карти» для 
стратегічних рішень регіональних органів вла-
ди. Тому у Проектному плані Черкаської області 
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Таблиця 4.2
Пропозиції по укладанню комплексної оцінки території  
vна основі ландшафтної програми Черкаської області 

Ареал на 
карті*

Ландшафтна програма
Категорія в Комплексній оцінці 
територіїЦілі (можливості використання) Характеристики територій

A
Охорона природи. Забезпечення і контроль 
статусу існуючих природоохоронних територій.
Відмова від сільськогосподарського викорис-
тання; наукові дослідження; регульований 
природознавчий туризм.

Території існуючих об’єктів природоохо-
ронного фонду

Території природно-заповідного 
фонду

B
Ландшафти з високою чутливістю, з на-
явністю рідкісних видів рослин і тварин 
(напр., водно-болотні угіддя, острови)

Території пріоритетного природоохо-
ронного використання

C

Збалансоване землекористуван-
ня з особливою увагою до розвит-
ку туризму та екологічної мережі. 
Розвиток пропозицій для відпочинку в прива-
бливих ландшафтах і історичних місцевостях; 
розвиток екомережі. Лісокористування та 
збільшення лісових насаджень; регламентова-
на полювання; виробництво традиційних для 
регіону продуктів;

Ландшафти привабливі для відпочинку 
та туризму; з високим біо- та ландшаф-
тним різноманіттям.

Території переважного рекреаційно-
го та туристичного використання

D

Ландшафти з високим біо- та ландшаф-
тним різноманіттям, зокрема, великі 
лісові масиви. Особливу увагу регіонам 
концентрації рідкісних видів рослин і 
тварин

Території пріоритетного розвитку 
екомережі
(Екологічного каркаса)

E

Збалансоване землекористування з особли-
вою увагою до благ, що вимагають захисту. 
Розвиток різних видів і форм землекористу-
вання; сприяння екологічному сільському гос-
подарству і садівництва; підтримка і розвиток 
лісонасаджень

Агроландшафти з підвищеною чутливі-
стю до водної ерозії; ліси, задіяні в лісо-
вому господарстві; заплави річок; сади і 
лісосмуги.

Території переважного лісогосподар-
ського використання

F

Збалансоване екологічне сільське господарство. 
Дотримання сівозмін; контроль використання 
техніки і нормативного внесення добрив; спри-
яння збереженню біорізноманіття; підтримка 
біотопів в населених пунктах

Агроландшафти з високою природною 
родючістю ґрунтів і низькою чутливістю 
до хімічного забруднення та ерозії

Території переважного сільсько-
господарського використання

G

Санація негативних впливів на ланд-
шафт для поліпшення екосистем. 
Екстенсивне, спеціальне землекористування 
для відновлення благ, які потребують захисту; 
посилений моніторинг негативних впливів і 
явищ.

Ландшафти, що піддаються негативним 
впливам, високочутливі до водної та віт-
рової ерозії, до хімічного забруднення; 
спостерігається постійне підтоплення

Території для збільшення лісових 
насаджень

*- см. рисунок Є
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Вид природо-
користування

Умови використання Умови використання

Ін
де

кс
 в 

ле
ге

нд
і

Території переважного використання 
(Vorranggebiete)
Функції або види користування, мають просто-
рову значимість. Виключає на даній території 
інші види користування, мають просторову 
значимість, якщо ті не сумісні з переважними 
функціями або видами користування

Ін
де

кс
 в 

ле
ге

нд
і

Умовні території 
(Vorbehaltsgebiete)
Для певних функцій або видів користуван-
ня, мають просторову значимість, яким при 
зважуванні з конкуруючими видами корис-
тування надається особлива значущість

Охорона природи 
і ландшафту. 
Розвиток 
екомережі.

1.1.
Території існуючих об’єктів ПЗФ

2.1.
Існуючі ліси — перспектив-
но — ядра екомережі

1.2.

Заплави і водно-болотні системи 
поза заплавами складові екоме-
режі — ядра і біокоридори

2.2.

Можливе збільшення площі природо-
охоронних територій — ландшафти 
з високим рівнем ландшафтного та 
біорізноманіття, в т.ч., ареали кон-
центрації рідкісних видів; ландшафти, 
чутливі до негативних впливів

2.3.
Пріоритетне створення зелених 
зон, що стабілізують ландшафт

2.4.
Створення і підтримка зелених 
зон, що стабілізують ландшафт

1.3.

Ландшафти з високопро-
дуктивними ґрунтами

2.5.

Ландшафти з високопродуктивними 
ґрунтами, що чутливі до негативних 
впливів: водна та вітрова ерозія, 
підтоплення забруднення

1.4.
Заліснення або створення луків на 
місці ландшафтів, що деградували 
внаслідок змиву та розмиву ґрунтів

Охорона вод
1.5.

Водоохоронні зони (в межах 
природних кордонів заплав)

1.6.
Ландшафти, що піддаються 
постійному підтопленню

Лісогосподарське 
використання 1.7

Існуючи ліси (виключе-
ні основні рубки)

Туризм та 
відпочинок 2.6.

Привабливі, красиві ландшафти, 
ареали концентрації пам’яток 
історії, культури, природи
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рекомендації з охорони природи та збереження 
ландшафту враховані із досить високим рівнем 
узагальнення. В Проектний план із Ландшафтної 
програми інтегровані ті екологічні вимоги, які є 
найбільш значущими для збалансованого при-
родокористування в області і які мають бути 
враховані на рівні планування загального роз-
витку території області. Такі екологічні вимоги 
окреслені на етапі визначення рамкових цілей 
ландшафтного планування в Черкаській області.

У центрі уваги:
• зниження надмірного антропогенного 

навантаження на ландшафти області, зокрема, 
пов’язаного із інтенсивним використанням ґрун-
тів під ріллю;

• збереження ландшафтного та біорізнома-
ніття, у тому числі у контексті глобальних змін 
клімату;

• збереження природних екосистем та розви-
ток мережі природно-заповідних територій;

• посилення ефективності використання 
рекреаційного потенціалу, що ґрунтується на 
наявності естетично привабливих ландшафтів.

Далі детальніше про приклади інтеграції еко-
логічних вимог, сформульованих у Ландшафтній 
програмі, у Проектний план Черкаської області.

Особлива увага при розробленні природо-
охоронних цілей у Ландшафтній програмі при-
ділена компоненту «Ґрунти», які, зважаючи на 

високу продуктивність, є важливим ресурсом 
для соціально-економічного розвитку області. 
Запропоновані цілі щодо охорони і збереження 
ґрунтів спираються на оціночні висновки про 
їхню чутливість до таких деструктивних чинни-
ків як водна і вітрова ерозія, забруднення внас-
лідок радіаційного забруднення. З іншого боку 
враховано просторову диференціацію ґрунтів за 
характеристиками природної родючості.

Використання земель під ріллю прийнят-
не на територіях області, які характеризуються 
високим значенням високопродуктивних чор-
ноземів і низькими значеннями чутливості до 
різного виду негативних дій. До таких належать 
ландшафти вирівняних лесових терас з потуж-
ними чорноземами, які розташовані на Лівому 
березі області і на Правому між річками Дніпро, 
Тясмин та Ірдинь; також фрагментарно — пла-
корні ділянки на правому березі Черкаської 
області з опідзоленими чорноземами, реградо-
ваними і сірими опідзоленими ґрунтами. При 
цьому екстенсивне землекористування слід по-
єднувати з підтримкою екологічних стандартів, у 
тому числі обумовлених законодавчо (сівозміни, 
нормоване внесення мінеральних добрив тощо) 
(рис. 4.11.). Збереження сучасного режиму вико-
ристання рекомендоване також для ґрунтів, що 
знаходяться під загрозою активації ерозійних 

Ландшафтна програма Проектний план

 Збереження: Ландшафти із високопродуктивними ґрунта-
ми, низька чутливість до деструктивних впливів

 «Сільськогосподарське використання» території у функ-
ціональному зонуванні

Рисунок 4.11. Обґрунтованість використання земель під ріллю у Ландшафтній програмі та реалізація в Проектному плані
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процесів, але на даний момент зайняті лісами 
або луками.

Цілі поліпшення і санації ґрунтів у Ланд-
шафтній програмі пов’язані із подоланням не-
гативних наслідків впливу на них. Це — висока 
чутливість до вітрової і водної міграції, наслідки 
радіоактивного (після Чорнобильської аварії) 

забруднення ґрунтів, високочутливих до хіміч-
ного забруднення, малопродуктивні ґрунти з 
низьким значенням. Рекомендується вивести із 
землекористування такі ділянки, проробити спе-
ціальні заходи з наступним переведенням таких 
земель до розряду зон переважаючого розвитку 
(рис.4.12).

Ландшафтна програма Проектний план

 Поліпшення ландшафтів: заліснення або створення 
луків на місці ландшафтів, деградованих внаслідок змиву ґрунтів

 Режим перспективного викоо-
ристання: «Запобігання деградації ґрунтів»

Рис. 4.12. Забезпечення охорони ґрунтів в Проектному плані за рекомендаціями Ландшафтної програми

Однією із стратегічних цілей проекту з роз-
робки ландшафтної програми Черкаської області 
є припинення втрат біологічного і ландшафтного 
розмаїття і вдосконалення системи інтегровано-
го екологічного управління. Реалізація завдання 
в частині збереження біо- і ландшафтного роз-
маїття повинна спиратися на екологічну мережу, 
функціонування якого регламентується законо-
давчо і має бути представлена у планувальних 
документах. Визначення перспективної екоме-
режі ґрунтується на послідовному аналізі таких 
чинників як розташування природоохоронних 
об’єктів, ареалів поширення рідкісних видів і 
високо значимих біотопів, головним чином, лі-
сів, природна основа сучасних ландшафтів як 
фактор ландшафтного різноманіття. При цьому 
слід враховувати інтереси землекористувачів так, 
щоб найбільш продуктивні і стійкі ландшафти 
залишалися у сфері агрокористування. І навпаки, 
ландшафти з високою чутливістю до деструктив-
них впливів були віднесені до зони переважного 
розвитку екомережі — це ландшафти горби-
сто-хвилястих середньо- і сильно-розчленова-
них височин, які займають центральну частину 
області (рис. 4.13).

У Ландшафтній програмі цілі збереження 
з обов’язковим припиненням господарського 
використання обов’язкові для існуючих приро-

доохоронних територій. Також цілі збереження 
обов’язкові для ареалів поширення рідкісних 
видів рослин і тварин. На даному етапі плану-
вання такі ареали визначені досить умовно і 
для них необхідні швидше заходи для розвитку 
з подальшим переведенням до категорії збере-
ження. Пропонується розглядати ці території 
як потенційні ядра проектованої екологічної 
мережі. Їх основою вже зараз слід розглядати 
лісові масиви, які у Проектному плані включені 
у перспективну екомережу як основні складни-
ки (рисунок 4.14).

Разом з аграрним, Черкаська область має 
високий рекреаційний потенціал завдяки наяв-
ності численних об’єктів культурно-історичної 
спадщини, привабливих ландшафтів, комфорт-
ного клімату і сприятливій екологічній обста-
новці. Центрами туризму можуть виступати іс-
торичні ландшафти міст і сіл, які ще не втратили 
своєрідний вигляд і з якими пов’язані історичні 
події. Перспективними територіями для роз-
витку туризму і рекреації визначені ландшафти 
за критеріями високого ступеню ландшафтної 
різноманітності, наявності культурно-історич-
них об’єктів, комфортних кліматичних умов для 
рекреації як у зимовий, так і в літній періоди. 
Першочерговий комплекс заходів для розвитку 
рекреаційного потенціалу — оновлення існуючої 
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Ландшафтна програма Проектний план

Особливості структури землекористування та ландшафтних умов зумов-
люють такі рекомендації в ЛаПро:
Збереження ландшафтів із високим ступенем біо- і ландшафтного 
різноманіття

  Існуючі ліси

  Заплави і водно-болотні угіддя
Розвиток ландшафтів

  Агроландшафти із високопродуктивними ґрунта-
ми, але чутливими до негативних і деструктивних впливів

Режим перспективного використання територій:

  «Переважного розвитку екомережі»

Рисунок 4.13. Проектування екомережі

Ландшафтна програма Проектний план

Охорона ландшафтів — території існуючих об’єктів ПЗФ

Збереження існуючих лісів. Перспективно — ядра 
екомережі

Режим використання території — «Території існуючих 
об’єктів ПЗФ»

«Ліси із високим рівнем біорізноманіття», перспективне 
використання території — «включення в екомережу»

Рисунок 4.14. Забезпечення охорони об’єктів ПЗФ та визначення у Проектному плані лісів як основних складових екомережі
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і створення нової туристичної інфраструктури; 
активна реклама.

Слід зазначити, часто зони розвитку туризму 
перекриваються із зонами, для яких прийнятний 
також розвиток екологічної мережі (рис. 4.15). 
Баланс між цими напрямами розвитку терито-

рії може бути знайдений на наступних рівнях 
ландшафтного та територіального планування. 
При коректному і обґрунтованому плануванні 
результати реалізації цілей розвитку екомережі 
і рекреації можуть ефективно доповнювати одна 
одну.

Ландшафтна програма Проектний план

Розвиток туризму і рекреації на основі використання 
таких ресурсів як привабливі і гарні ландшафти, ареали концентрації 
історико-культурних пам’яток, історичні міста

 Режим перспективного використання території — 
«Переважний розвиток туризму і рекреації»

Рисунок 4.15. Перспективи для розвитку рекреації і туризму у регіоні


