Дата офіційного опублікування в Єдиному
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
Унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» код ЄДРПОУ:
34328815 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Юридична адреса (адреса для листування): 40031, Сумська область, місто Суми,
Ковпаківський район, вулиця Романа Атаманюка, будинок 49 А., тел: (099)678-70-77, e-mail:
vstpv@ukr.net
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планова діяльність полягає в реконструкції полігону для складування твердих
побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги
на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області.
Полігон на території В. Бобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської
області (станом на сьогодні В. Бобрицький старостинський округ Верхньосироватської
сільської ради Сумського району, Сумської області) побудований в 2007 році по проекту
Сумської філії інституту «Дніпродіпроводгосп». Територія полігону розбита на дві черги і
являє собою два котловани глибиною 13 м, а також «шапки» над ними (складування ТПВ на
7 м вище поверхні землі).
Загальна площа зайнята полігону складає 11,2508 га із них під складування ТПВ по
підошві огороджувальних дамб – 8,4256 га , господарський двір – 0,4850 га, відвали ґрунту –
2,3402 га.
Експлуатацію полігону здійснює КП «Сумикомунсервіс»
Технічна альтернатива 1. Будівництво нового полігону із захороненням твердих
побутових відходів.
Технічна альтернатива 2. Створення потужності з перероблення твердих побутових
відходів та будівництво полігону із захоронення залишків ТПВ, які не підлягають утилізації.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце
провадження планової діяльності:
Здійснення діяльності планується на території та в межах існуючої земельної ділянки,
що відведена для діяльності по обробці твердих відходів (експлуатації та обслуговування
полігону твердих побутових відходів) у В. Бобрицької сільської ради Краснопільського
району Сумської області, на земельній ділянці, кадастровий номер: 5922380800:06:001:0100
площею 11,2508 га переданою в оренду на 10 (десять) років.
Територіальна альтернатива 1. Складування ТПВ здійснювати на території діючого
полігону, яка зайнята під відвали ґрунту, що із загальної відведеної площі під полігон,
займають площу 2,3402 га.

У процесі експлуатації полігону ґрунт із відвалів використовувався для ізоляції ТПВ,
влаштування земляного полотна доріг, огороджувальних дамб, а також частково був
вивезений за межі об’єкта.
У результаті рівень відвалів суттєво знизився і знаходиться в середньому на 5 м нижче
рівня існуючих огороджувальних дамб.
Площа поверхні відвалів в даний час складає 1,82 га. При укладці ТПВ на рівень
відміток, передбачених проектом 2007 року і поглиблення поверхні відвалів на 6 м висота
складування складе 11 м, а об’єм укладених відходів – 139900 м³ (111920 тон при вологості
80%).
Період будівництва котловану по даному варіанту складає 6 місяців, вартість
будівельних робіт – 12,2 млн грн. Враховуючи, що період будівництва по першому варіанту
складе 3 місяці, можливість виконання робіт у процесі експлуатації полігону, а також меншу
вартість будівельних робіт – 8,9 млн грн за основний прийнятий перший варіант.
Територіальні альтернатива 2 – не розглядається в зв’язку зі здійсненням планованої
діяльності на території та в межах існуючої земельної ділянки, яка відведена для діяльності
по обробці твердих відходів (експлуатації та обслуговування полігону твердих побутових
відходів).
Реалізація технічної альтернативи 1 та 2 потребує виділення нової земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Реалізація планованої
діяльності
забезпечить
належний
стан
санітарного
очищення
м. Суми та санітарно епідеміологічні умови проживання населення, вирішенню проблеми
захоронення побутових відходів, що матиме позитивний вплив на соціальне середовище.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
На даний час експлуатація полігону в параметрах передбачених проектом 2007 року
закінчена, але в зв’язку з відсутністю затвердженої проектної документації на будівництво
нового полігону на території В. Сироватської сільської ради і виникла необхідність
реконструкції існуючого полігону. Основна ціль реконструкції - продовження строку
експлуатації полігону шляхом нарощування його не висоту 2,5 м.
Виходячи з необхідності нарощування полігону на один ярус на 2,5 м проектом
намічається:
1. Нарощування огороджувальних дамб по всьому периметрі полігону.
2. Реконструкція виїзду на полігон.
3. Укріплення існуючих огороджувальних дамб на проблемних ділянках.
4. Нарощування горловини існуючої ями «Беккері».
5. Влаштування тимчасового виїзду на полігон.
Крім цього проектом будуть передбачені заходи по відводу поверхневих вод з усієї
поверхні полігону після закінчення його експлуатації.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Планована діяльність буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства,
діючих стандартів, інструкцій, з врахуванням містобудівних умов та обмежень, та
дотримання умов іншої документації дозвільного характеру. Екологічні обмеження
встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього
природного середовища, виконання вимог щодо раціонального використання природних
ресурсів. Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон,
дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Основні обмеження,
пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я
населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на
навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель. Викиди від
стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами). Дотримання
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173. Дотримання правил
пожежної безпеки, дотримання меж землевідведення.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту
діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної
експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного
законодавства.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження встановлюються згідно вимог чинного законодавства
України і аналогічні обраному варіанту провадження діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності такі ж як і при технічній
альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних норм.
Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки
безпеки, протипожежних розривів між будівлями та спорудами і виробничої санітарії.
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
Щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності такі ж як і при територіальній
альтернативі 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування ділянки під розміщення полігону,
а також облаштування елементів під необхідні об’єкти для будівництва та експлуатації
полігону. Будівництво під’їзних шляхів до нового полігону.
Забезпечення виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил; охоронні,
відновлювальні та захисні заходи.
Щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території такі ж як і за технічною
альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Інженерна підготовка території так ж як і для технічної альтернативі 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
На стадії будівництва:
- на атмосферне повітря – під час роботи двигунів будівельних механізмів та
транспорту, при пересипанні ґрунту очікуються викиди забруднюючих речовин, які не
перевищують значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі населених пункті.
- вплив на водне середовище – не очікується.
- вплив на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;
- зміни на клімат і мікроклімат – не очікується.
- техногенне середовище – не спричиняє порушення навколишнього техногенного
середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та
технологічного устаткування.
- пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації,
культурного ландшафту в зоні впливу об’єкту відсутні;
- ґрунт та земельні ресурси – проектною документацією передбачена розробка ґрунту
відповідно до вимог чинного законодавства та благоустрій території після закінчення
будівельних робіт;
- шум та вібрація при роботі будівельної техніки.
На стадії експлуатації:
- на атмосферне повітря – очікуються викиди забруднюючих речовин від двигунів
транспорту та спецтехніки;
- на водне середовище – очікується утворення стічних вод, забір води з поверхневих та
підземних водних джерел і скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не
передбачається;
- очікується утворення виробничих та побутових відходів;
- шум і вібрація при роботі технологічного устаткування, транспорту;

- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;
- клімат і мікроклімат – не очікується;
- техногенне середовище – не спричиняє порушення навколишнього техногенного
середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та
технологічного устаткування. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови),
зони рекреації, культурного ландшафту в зоні впливу об’єкту відсутні;
- ґрунт та земельні ресурси – не спричиняє негативного впливу за умов комплексного
дотримання правил експлуатації об’єкту.
Щодо технічної альтернативи 1
Впливи такі ж як і для обраного варіанта провадження діяльності, за винятком впливу
на ландшафт (зміна існуючого природного ландшафту на промисловий) та ґрунтовий покрив
при підготовці майданчика під полігон.
Щодо технічної альтернативи 2
Впливи такі ж як і для технічної альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо територіальної
альтернативи 1 та 2 відповідні до технічної альтернативи 1.
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») Планована діяльність належить до першої категорія видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля, п. 8.2 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059-VIII від 23 травня 2017 року – операції у сфері поводження з побутовими та іншими
відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення)
обсягом 100 тон на добу або більше.
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 негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав): Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами 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 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля») що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
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: Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Управління
оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на
довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail:
gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43.
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