і

УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Маяковського, 35, м. Чернівці, 58003, тел./факс: (0372) 52-22-23
E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, WEB: h ttp ://w w w .eco-bukovina.com ^ua, код ЄДРПОУ 40618131

£?. 06, ££<9 №

C?6/<f/3

На №

від

Керівнику
ПП «Будстрой Чернівці»
Григоращенку В. В.
м. Чернівці
вул. Головна, 200, офіс 135
Управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації за результатами розгляду документів для отримання
висновку з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності
ПП «Будстрой Чернівці» - монтаж та експлуатація установки по переробці
твердих побутових відходів методом термічного розкладу без доступу кисню
за адресою: вул. Головна, 72-А, с. Борівці Кіцманського району Чернівецької
області (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля 20812282556) повідомляє про наступне.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» (далі - Закон), суб’єкт господарювання забезпечує
підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за
достовірність наведеної у звіті інформації згідно із законодавством.
Частиною другою статті 6 Закону, а також Додатком 4 до Порядку
передачі документації для надання Висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.12.2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» (далі Порядок) встановлено обов’язкові вимоги до звіту з оцінки впливу на довкілля.
За результатами розгляду документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля відповідно до вимог Закону, вимог Порядку та відповідно
до частини п’ятої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» встановлено такі зауваження:
всупереч вимогам Додатку 4 Порядку у звіті відсутні:

викопіювання місця провадження планованої діяльності
з
генерального плану або детального плану території;
копії документів, що підтверджують право оренди на виробничі
площі (приміщення) (договір оренди приміщення, договір на користування
прилеглою територією);
характеристика
твердих
побутових
відходів,
що
будуть
перероблятися методом термічного розкладу, їх фізико-хімічна характеристика
та ступінь небезпечності цих відходів за класами;
у звіті з оцінки впливу на довкілля не в повному обсязі висвітлений
технологічний процес експлуатації установки по переробці твердих побутових
відходів;
у представленій документації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля відсутні підтверджуючі відомості щодо наявності або відсутності
видів рослин, тварин занесених до Червоної книги України та рідкісних
рослинних угрупувань, які підлягають охороні, керуючись статтею 11 Закону
України «Про Червону книгу України», постановою Кабінету Міністрів
України від 29.08.2002 року № 1286 «Про затвердження Положення про Зелену
книгу України»;
в матеріалах звіту оцінки впливу на довкілля відсутні графічні
матеріали та не вказана СЗЗ об’єкту планованої діяльності. Відповідно до
п. 14.3.2 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» для даного виду
планованої діяльності санітарно-захисна зона встановлюється відповідно до
вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від
19.06.1996 року № 173 (з послідуючими змінами). Згідно додатку № 4
“Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд
і розміри
санітарно-захисних зон для них” тип виробництва щодо сміттєспалювальння та
сміттєпереробки відноситься до II класу підприємств з нормативною санітарнозахисною зоною 500 метрів. Фактична відстань від місця розміщення об’єкту до
найближчої житлової забудови становить не більше 300 метрів. Таким чином,
нормативна СЗЗ не витримана і згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і
забудова територій» розміщення даного об’єкту в межах СЗЗ житлової
забудови населеного пункту не допускається.
А також, згідно ст. 4 Закону у процесі оцінки впливу на довкілля
забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості.
Подані Вами документи не відповідають вимогам Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», зокрема п. п. З, 5, 9 ст.4:
інформація щодо розміщення, оприлюднення інформації (повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення

про початок громадського обговорення Звіту з оцінки вплив\ на доьк
я. Зв
оцінки впливу на довкілля) подані суб’єктом господарювання в громадських
місцях на території, де планується провадити п л а н о в а н у діяльність, або в інший
спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується
розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може
зазнати впливу планованої діяльності, відсутня;
порушені терміни щодо оприлюднення оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля шляхом
опублікування в друкованих засобах масової інформації, визначених суб’єктом
господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративнотериторіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності,
З робочих дні з дня його подання уповноваженому територіальному органу.
Дата подання оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля - 08 квітня 2019 року, а опублікування у газеті «Вільне
життя» - 12 квітня 2019 року №15 (8224).
При цьому інформуємо, що протягом всього терміну громадських
обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля щодо монтажу та експлуатації
установки по переробці твердих побутових відходів методом термічного
розкладу без доступу кисню, громада с. Борівців Кіцманського району
Чернівецької області у своїх неодноразових зверненнях до управління екології
та природних
ресурсів
Чернівецької облдержадміністрації виявляла
невдоволення щодо провадження планованої діяльності на території їхнього
села, неналежною проінформованістю населення про заплановану діяльність, а
також вкрай невдале місце розташування зазначеного об’єкта, пояснюючи тим,
що:
- село Борівці Кіцманського району постраждало від наслідків
Чорнобильської аварії у 1986 році і має статус IV Чорнобильської зони;
- будівництво об’єкту планується неподалік житлових будинків
і
дитячого садка;
- багато важких захворювань, зареєстрованих у людей, які проживають в
селі Борівці Кіцманського району (згідно звітності Киселівської амбулаторії
ЗПСМ за 2018 рік);
- на території села (приблизно 800 м до об’єкту) знаходиться пам’ятка
природи загальнодержавного значення — озеро «Болото» карстового
походження з рідкісними водно-болотними рослинами.
Враховуючи вищевикладене та на підставі частини 5 статті 4-1 Закону
України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», управління

екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації інфор
про відмову у видачі документа дозвільного характеру, а саме: висновк\ з
оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності ПП «Будстрой
Чернівці».
Надання відмови щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля є
остаточним рішенням, справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за
номером 201812282556 закрита.

Начальник управління
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