орний шар ущільнюється, що ускладнює обробіток.
Близько 10% території займають буроземно-підзолисті грунти. Це переважно
присхнлові ділянки Берегівського горбогір'я. Вони відносяться до малогумуских, з
підвищеною кислотністю. Такі грунти рекомендовано використовувати під сади та
виноградники. Для підвищення ефективності та поліпшення якості вирощування на
них культур потрібні меліоративні заходи, зокрема, створення неорних терас на
еродованих схилах.
Фактор грунтових умов в даній ситуації не є обмеженням. При проведенні
будівельних заходів варто знімати родючий шар грунту потужністю 20 см, що
дозволить вирішити деякі проблеми формування системи зелених насаджень
Рослинність
Деревна рослинність на території проектування відсутня. Трав'яниста
рослинність на території розробки ДПТ представлена бур'янами: осот польовий,
мишій, щириця, свиріпа, лобода, пирій та ін.
Інженерно-будівельна оцінка території
Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія
відноситься до території підвищеної складності будівельних умов освоєння.
Грунти проектованої території відносяться до непросадних, насичених.
Одним з прогресуючих сучасних фізнко-геологічних процесів, які ускладнюють
містобудівне освоєння території села є процес підтоплення та локальне заболочення.
Основними причинами та факторами підтоплення є:
а) природні: розташування населеного пункту на понижених ділянках місцевості;
кліматичні, геологічні та гідрологічні умови (опади, ерозія, зміна водного режиму
річки- Керепець, глибина залягання регіонального водотриву);
б) техногенні: порушення умов стоку поверхневих вод різними видами
будівельної діяльності; незадовільний стан мереж водопостачання та каналізації.
Негативні наслідки даного процесу виражаються у підтопленні будівель,
комунікацій, деформації грунтів та погіршенні санітарно-гігієнічних умов території
міста.
За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах даної території
виділяються:
території сприятливі для будівництва (= ЗО - 35%). Ухили поверхні 0,5 - 8,0%. Грунтові
води залягають на глибинах > 3,0 м. Це локально підвищені території. Підстилаючі
породи - делювіальні суглинки, уламки скельних порід потужністю 2-5 м. Дані
території при інженерно-будівельному освоєнні сприятливі для будівництва
території малосприятливі для будівництва. (= 35 - 40%). Це схили річкової долини та
понижені ділянки. Грунтові води залягають на глибинах 3-5 метрів від поверхні, і, до
того ж, рівень їх коливається в залежності від кількості атмосферних опадів. В
результаті цього, вологість верхнього шару грунтів змінюється, що негативно впливає
на їх фізичний стан та несучу спроможність. Здебільшого ці території розташовані у
південній, північній (система меліоративних каналів) та північно-західній (район
колишніх кар'єрних розробок) частинах. Освоєння цих ділянок потребує додаткових
капітальних затрат (10%) на інженерну підготовку території.
Окрім того, територія Мукачівського району відноситься до сейсмічно активних
зон, про що свідчить Карта загального сейсмічного районування території України
(згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»), де
відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати:

Існує небезпека проходження транзитних сейсмічних хвиль від осередків,
поширених на території Румунії й Угорщини.
Район розташування об'єкта будівництва
Проект підтверджує, що територія площею 3,6699га за інженерно-будівельною
оцінкою є привабливою як землі рекреаційного призначення. На ній можливо
влаштування відкритих площинних спортивних споруд. Вибір майданчика
розташування об'єкта будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів
можливого розміщення об'єктів, техніко-економічних міркувань з урахуванням
найбільш економічного використання земель, а також особливостей соціально
економічного розвитку району.
Територія ДПТ знаходиться в с.Дийда Берегівського р-ну, яка відноситься до III Б
архітектурно- будівельного кліматичного району України, згідно ДСТУ -Н Б В. 1.1
27:2010, з наступними кл і мати ч н им и характеристн ками:
•
середня літня температура +17,1 °С, зимова -2,7°С.
•
найнижча температура досягає -28°С, найвища -40°С.
•
розрахункова зимова температура зовнішнього повітря-18°С.
•
нормативне снігове навантаження -100 кг/м2
•
швидкісний натиск вітру - 27 кгс/м2
•
нормативна глибина промерзання грунту 0,7 м.
•
рельєф території спокійний
•
сейсмічність - 7 балів.
3.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі умов
життєдіяльності населення та стану його здоров'я, а також прогнозні зміни нього
стану, якщо документ державного планування не буде затверджено
Для визначення найгостріших проблем та реальних можливих шляхів їх вирішення у
сфері охорони атмосферного повітря в Берегівському районі та на рівні регіональної
влади Закарпатської області.
Виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок, що найгострішою
проблемою у сфері охорони атмосферного повітря є використання застарілих
технологій виробництва теплової енергії для обігріву житлових приміщень, що
спричиняє негативний вплив на стан довкілля та здоров'я населення та викидів від
автомобільного транспорту,який проїжджає через село. Найбільш прийнятним для
влади способом вирішення зазначеної проблеми є використання програмноцільового підходу.
Найбільш вразливою складовою, що зазнає негативного впливу викидів в
атмосферне повітря, є здоров'я населення.
Повітряне середовише.
В Мукачівському, Берегівському і Виноградівському районах відмічається
зменшення кількості шкідливих викидів в атмосферне повітря із-за зменшення
інтенсивності роботи промислових підприємств.
Стан повітря міста залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та
пересувних джерел забруднення. Із загального обсягу викидів забруднюючих
речовин у повітря Закарпатської області на Берегівський район припадає 0,31% це
один з районів з найбільш чистим повітрям.
Протягом 2016-го року відбулося збільшення викидів забруднюючих речовин
від стаціонарних джерел забруднення.
Динаміки викидів забруднюючих речовин у повітря від стаціонарних джерел, тис. Т
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Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської області
продовжує і надалі залишатися автотранспорт, викиди від якого в 2015 році склали
91,9 % від загального обсягу викидів. За останні роки значно виросла кількість
автомобільного транспорту, відмічається ріст автозаправних станцій, що є вагомим
джерелом у забрудненні атмосферного повітря.
Показники викидів шкідливих речовин у повітря всіма видами
автотранспорту характеризуються даними:
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Майже всі вулиці та площі села мають покриття низької якості. По таких дорогах
автомобілі рухаються з перебуванням, безперервним гальмуванням і прискоренням
двигуна. Хімічно агресивні елементи й сполуки, шо містяться у викидах, спричиняють
руйнування житлових будинків, пам'яток архітектури тощо. Водночас прискорюються
процеси корозійного руйнування металоконструкцій, кабельних мереж, металевої
покрівлі, втрачають естетичний вигляд пофарбовані фасади будівель.
На території села Дийда Берегівського району потужних джерел забруднення
немає.
Основну частку у забруднення атмосферного повітря вносить транспорт: у
Берегівському районі частка викидів від автотранспорту до загального обсягу викидів
складала понад 85%.
Водопостачання
Середній
рівень
забезпечення
населення
області
централізованим
водопостачанням становить 32,2 %. В сільських населених пунктах централізоване
водопостачання практично відсутнє. їх водозабезпечення здійснюється переважно за
рахунок побутових колодязів. Окрім того, при локальному водозабезпеченні окремих
адміністративних, соціальних, промислових, сільськогосподарських та інших об'єктів
використовуються поодинокі свердловини. Всього в області в різні роки пробурені
біля 1300 експлуатаційних на питну воду свердловин.

