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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»,
код згідно з ЄДРПОУ 02772037
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження (адреса для листування ): 04208, м. Київ, проспект Правди, 85, тел.
(044) 400-49-54, e-mail: kst@kst.in.ua
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
«Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 у
с. Підгірці, Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №1» Проектом
рекультивації земель після закриття ділянки №1 полігону ТПВ передбачений
лісогосподарський напрямок подальшого використання території.
Рекультивація земель після закриття полігона ТПВ провадиться в два етапи: технічний
і біологічний. До процесів технічного етапу рекультивації відноситься стабілізація,
виположування і терасування, створення рекультиваційного багатофункціонального
покриття, передача ділянки для проведення біологічного етапу рекультивації. Для
біологічної рекультивації земель після виконання будівельних робіт і поетапного закриття
полігону використовується непридатний для землювання потенційно-родючий шар, знятий
при виконанні земляних робіт. Рекультивація ділянки №1 полігону твердих побутових
відходів № 5, створення рекультиваційного покриття, посадка чагарників, дерев з
поверхневою кореневою системою (крім плодових).
Технічна альтернатива 1.
В якості альтернативи розглядається санація полігону твердих побутових відходів.
Даний спосіб передбачає звільнення території полігону від накопиченого масиву твердих
побутових відходів і переміщення цього масиву в інше місце. На суміжній з полігоном
території, утворюють виїмку природного ґрунту, а утворений таким чином простір
заповнюють масивом сміттєзвалищного ґрунту, який переміщається з території полігону
твердих побутових відходів.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3.

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Діючий об’єкт, полігон твердих побутових відходів № 5, розташований в с. Підгірці

Обухівського району Київської області.
Територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядається, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території
існуючого полігону твердих побутових відходів № 5.
Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний та екологічний
вплив і спрямована на:
- виведення з експлуатації потужностей полігону по захороненню відходів (І черга)
(припинення експлуатації ділянки №1 полігону).
- виконання заходів по створенню умов, необхідних для усунення негативного
впливу накопичених на ділянці №1 полігону відходів.
- поліпшення санітарного стану на території полігону та в санітарно-захисній зоні,
санація забруднених територій.
- виконання регламентних робіт з підтримки працездатності і розширення
потужностей комплексу обладнання з перекачування і очищення фільтрату.
- періодичний моніторинг території полігону та території сіл Підгірці, Романків,
Креничі на предмет стану забруднення атмосферного повітря, ґрунтових вод і
відкритих водойм.
- відтворення зелених насаджень на земельній ділянці навколо та на території
полігону № 5, в кількості і якості, достатній для формування захисту від ерозійного
впливу (вивітрювань), тощо.
- повернення первинної продуктивності території, що зазнала негативного впливу від
експлуатації полігону.
4.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Полігон ТПВ № 5 розташований на земельній ділянці площею 65,2095 га. Ділянка
площею 63,7103 га належить ПрАТ «Київспецтранс» на правах постійного користування
згідно державного акту № 160 від 07.04.1998 року. Ділянки площею 0,70 га та 0,7992 га
взяті в оренду на 49 років у Підгірцівської сільської ради.
Планована діяльність полягає в проведенні рекультивація ділянки №1 полігону ТПВ
№ 5 площею 18,15 га в зв'язку з закінченням експлуатації ділянки №1 полігону.
Проектними рішеннями передбачено:
- вертикальне планування території з мінімальним об’ємом земляних робіт, яке не
допускає розвиток ерозійних процесів і яке забезпечує застосування лісопосадкових
машин та механізмів з подальшим доглядом за посадками.
- забезпечення стабільності ґрунтів при рекультивації.
- формування рекультиваційного шару із дрібнозернистого нетоксичного матеріалу,
сприятливого для вирощування лісу.
- визначення потужності і структури рекультиваційного шару, залежно від
властивостей земляних порід, характеру водного режиму і типу лісних культур, що
плануються для посадки.
- з метою запобігання попадання дощових вод із схилів, що оточують територію
ділянки №1, передбачено спорудження водовідвідних лотків по контуру із
відведенням води у дощову каналізацію, що виключає можливість попадання
фільтрату у водовідвідні лотки.
- планування території таким чином, щоб забезпечувався відвід дощових і талих вод з
території асфальтованих майданчиків.
- розміщення ділянки в південній частині ділянки №1 полігону для розташування
когенераційних установок по видаленню біогазу.
- влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій.

- дренажна система для відбору фільтрату по контуру карти ділянки №1.
- реконструкція колодязів дощової каналізації ділянки №1.
- утилізація фільтрату з тіла першої ділянки полігону.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються вимогами
чинного Законодавства України, вимогами ДБН В.2.4-2-2005.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту плановаї діяльності
щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядаються, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території
існуючого полігону твердих побутових відходів № 5.
6.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та
інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно вимог чинного
законодавства.
Еколого-інженерна підготовка і захист території включає:
- влаштування дренажних систем відводу води та фільтрату.
- відновлення системи відведення поверхневого стоку по контуру укосів та
влаштування на них оглядових колодязів.
- створення рекультиваційного покриття згідно ДБН В.2.4-2-2005.
- вжиття заходів, направлених на запобігання виникнення аварійних ситуацій,
обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.
- створення ефективної системи моніторингу довкілля.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту плановаї діяльності
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної
альтернативи відсутні, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території
існуючого полігону твердих побутових відходів № 5.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
- клімат і мікроклімат – провадження планованої діяльності із рекультивації ділянки
№1 полігону не призведе до значних виділень тепла, вологи, газів, що володіють
парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і
мікроклімат в прилеглій місцевості;
- геологічне середовище – планована діяльність спрямована на покращення
геологічного середовища оскільки пов’язана із поверненням первинної продуктивності
території, що зазнала негативного впливу від експлуатації полігону;
- повітряне середовище – при провадженні планованої діяльності спостерігатиметься
зменшення викидів забруднюючих речовин від першої ділянки полігону в зв’язку з її
рекультивацією та влаштуванням когенераційних установок по видаленню біогазу. При
виконанні будівельних робіт можливий тимчасовий вплив на повітряне середовище,
пов'язаний з викидами забруднюючих речовин від двигунів спеціальної техніки та
автомобілів;
- водне середовище – планована діяльність передбачає заходи щодо попередження
змішування поверхневих стічних вод (дощових та талих) з фільтратом та заходи по
збиранню та утилізації (очищенні) фільтрату, що в свою чергу посприяє зменшенню

можливого негативного впливу на водне середовище;
- земельні ресурси – планована діяльність передбачає заходи щодо улаштування
рекультиваційного покриття, відновлення ґрунтового покриву з урахуванням заходів
спрямованих на забезпечення стабільності ґрунтів та попередження їх ерозії;
- природно-заповідний фонд – в межах території полігону та навколо об’єкти
природно- заповідного фонду відсутні;
- рослинний світ – планована діяльність передбачає заходи по відтворенню зелених
насаджень;
- тваринний світ – рекультивація ділянки №1 полігону посприяє зміні видового складу
тварин: зменшенню кількості тварин, які є переносниками небезпечних захворювань
гризунів, ворон, чайок на види тварин, ареалом проживання яких є чагарники, ліс тощо;
- навколишнє соціальне середовище – планована діяльність позитивно посприяє на
навколишнє соціальне середовище, оскільки зменшить негативні настрої мешканців близько
розташованих населених пунктів;
- навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення
навколишнього техногенного середовища. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони
рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу
об’єкту відсутні.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту плановаї діяльності
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Альтернативи відсутні, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території
існуючого полігону твердих побутових відходів № 5.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Перша категорія (пункт 8 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»).
10.Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутні.
11.Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього
пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13.Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14.Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією.
15.Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

