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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

БМР  – будівельно-монтажні роботи;  

ГБН  – галузеві будівельні норми; 

ГДВ  – гранично допустимий викид; 

ГДК  – гранично допустима концентрація; 

ГДР  – гранично допустимий рівень; 

ГТП  – гумо-тканинне покриття; 

ДБН  – державні будівельні норми; 

ДВЗ  – двигун внутрішнього згорання; 

ДЕС  – дизельна електростанція;  

ДКЗ  – Державна комісія запасів; 

ДСЕС  – Державна санітарно-епідеміологічна служба; 

ДСН  – державні санітарні норми; 

ДСП  – державні санітарні правила; 

ДСТУ  – державний стандарт України;  

ДУ  – Державна установа;  

ЗР  – забруднююча речовина; 

ЗСО  – зона санітарної охорони; 

ІГЕ  – інженерно-геологічний елемент; 

КМУ  – Кабінет Міністрів України;  

НДР  – науково-дослідна робота;  

НМЛОС – неметанові леткі органічні сполуки;  

НМУ  – несприятливі метеорологічні умови;  

НПАОП – нормативно-правові акти з охорони праці;  

НРБУ  – норми радіаційної безпеки України;  

НС  – надзвичайні ситуації; 

ОБРВ  – орієнтовний безпечний рівень впливу; 

ОВД  – оцінка впливу на довкілля; 

ОДА  – обласна державна адміністрація;  

ОДК  – орієнтовні допустима концентрація;  

ПВР   – проект виконання робіт; 

ПЗФ   – природно-заповідний фонд; 

ПКУ   – податковий кодекс України; 

ПММ   – паливо-мастильні матеріали; 

ППР   – планово-попереджувальний ремонт; 

РШГ   – родючий шар ґрунту; 

СЗЗ  – санітарно-захисна зона; 

СОУ  – стандарт організацій України;  

ССБП  – системи стандартів безпеки праці;  

ТОВ  – товариство з обмеженою відповідальністю;  

ТПВ  – тверді побутові відходи.   
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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Метою Звіту з "Оцінки впливу на довкілля" (ОВД) є екологічне обґрунтування 

доцільності планованої діяльності з 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 та методів її реалізації, визначення шляхів та засобів запобігання порушення 

нормативного стану навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Звіт з 

ОВД виконаний для реалізації планованої діяльності з метою отримання Висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України, а також рішення про провадження даної планованої діяльності – Дозвіл на виконання 

будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. 

Оцінка впливу на довкілля спрямована на запобігання виникнення негативного впливу 

на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки, охорону довкілля, 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття 

управлінських рішень про провадження планованої діяльності, яка може мати значний вплив 

на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Рішення приведені в Звіті з оцінки впливу на довкілля спрямовані на запобігання 

виникнення негативного впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення 

екологічної безпеки, охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних 

ресурсів, у процесі прийняття управлінських рішень про провадження планованої діяльності, 

яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та 

приватних інтересів.  

Планована діяльність, яку буде здійснювати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі КП 

«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР)з 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, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.3, частини 2, пункту 8, 

підпункту 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ) [1], а саме:  

- операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, 

перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тон на добу 

або більше. 

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 у 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 полігоном 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 «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР. 

На початок літа 2020 року експлуатація полігону в параметрах, передбачених проектом 

2007 року закінчена, але в зв’язку з відсутністю затвердженої проектної документації на 
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будівництво нового полігону на території В. Сироватської сільської ради виникла необхідність 

реконструкції існуючого полігону. Основна ціль реконструкції – продовження строку 

експлуатації полігону шляхом нарощування його на один ярус на висоту 2,5 м. 

Для обґрунтування проектних рішень по реконструкції полігону в серпні 2020 року 

виконані інженерно-геодезичні вишукування. 

 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

В адміністративному відношенні реконструкція діючого полігону для складування 

твердих побутових відходів згідно до проектних матеріалів розміщено поза межами населених 

пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. Планована 

діяльність розміщена на відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. 

Площа полігону для складування ТПВ складає 11,2508 га.    

Оглядова карта-схема з межами полігону твердих побутових відходів відображені на 

рисунку 1.1.  

Найближчими населеними пунктами до місця розміщення планованої діяльності (діючий 

полігон для складування твердих побутових відходів), є:  

- у північному напрямку с. Верхня Сироватка на відстані ~7000 м; 

- у північно-східному напрямку с. Кам’яне на відстані ~4000 м; 

- у східному напрямку с. Юсупівка на відстані ~5500 м; 

- у південно-східному напрямку с. Братське на відстані ~2100 м; 

- у південному напрямку с. Градське на відстані ~2800 м; 

- у південно-західному напрямку с. Гребенниківка на відстані ~5500 м; 

- у західному та північно-західному напрямках с. Нижня Сироватка на відстані ~5800 та 

6600 м відповідно. 

Земельна ділянка полігону для складування ТПВ межує: 

- з півночі – землями сільськогосподарського призначення; 

- зі сходу – землями сільськогосподарського призначення; 

- з півдня та заходу – лісосмугою (землі Краснопільського агролісгоспу) за нею землями 

сільськогосподарського призначення. 

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 

оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР (Додаток А) з 

урахуванням п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

20, 122, 123, 207, 208 Земельного кодексу України.  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо земельної ділянки, 

яка надана КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР наведено у додатку Б.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, кадастровий номер 5922380800:06:001:0100.  
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Рисунок 1.1 – Оглядова карта-схема з нанесеними межами існуючого полігону твердих 

побутових відходів  
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Геодезичні координати центру (центроїду) земельної ділянки 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 КП 

«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР наведені в таблиці 1.1.1.  

 

Таблиця 1.1.1 – Геодезичні координати центру (центроїду) ділянки  

№ точки Північна широта WGS Східна довгота WGS 

1 2 3 

Земельна ділянка полігону 

1 50°45'11" 34°56'08" 

 

Технічний звіт та роботи з визначення геодезичних координат майданчика полігону 

виконані Сумським державним підприємством «Сумигеодезкартографія» у 2013 році  

(Додаток В). 

В 1,5 кілометрах від ділянки планованої діяльності проходить автодорога «Суми-

Полтава» (Н-12).  

Рельєф території розміщення існуючого полігону рівний із загальним нахилом у 

західному напрямку з перепадом висот 165,50-170,50 м. Під’їзд до полігону ТПВ здійснюється 

по трасі Н-12, а далі вправо вздовж посадки по існуючій під’їзній дорозі до території 

господарської зони діючого полігона ТПВ.  

Полігон ТПВ розташований у межах правого водо-роздільного схилу долини у верхів’ї  

р. Крупець. 

Рельєф навколишньої території рівнинний, з пологим схилом у бік р. Крупець. 

Згідно з картою фізико-географічного районування України планована діяльність 

відноситься до лісостепової зони, східноукраїнського краю, сумської схилово-височинної 

області. 

Клімат даного району помірно континентальний з теплим тривалим літом і відносно 

холодною зимою. 

Середня річна температура повітря складає -6,6°С, середньомісячна температура самого 

теплого місяця (липня) – 19,2°С, самого холодного (січня) – -7,7°С. Перехід температури 

повітря через 0° спостерігається навесні в середньому у двадцятих числах березня, восени – в 

другій декаді листопада. 

В окремі спекотні дні температура повітря може підвищуватись до 38°С (спостережний 

максимум), а в дуже холодні сурові зими знижуватись до -37°С (спостережний мінімум). 

Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, Поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів.  

У геоморфологічному плані ділянка, що відведена під полігон ТПВ, приурочена до 

схилу водороздільного простору з абсолютними відмітками поверхні від 209 м до 166 м. 

На глибину розвідки в межах полігону по складуванню твердих побутових відходів 

розповсюджені верхньочетвертинні суглинки, що з поверхні гумусовані, підстеляються вони 

неогеновими та палеогеновими утвореннями. 

Ґрунтові води на території полігону ТПВ виявлені на глибині 20,1÷25,3 м. Напрямок 

ґрунтового потоку південно-західний. Сезонні коливання можуть досягати, протягом року,  

до 1 м. 



11 
 

Згідно з картою загального сейсмічного районування території України, район робіт 

відноситься до кліматичного району з сейсмічністю – 6 балів (рис. 1.2). 

Рисунок 1.2 – Карта загального сейсмічного районування території України 

 

Територія провадження планованої діяльності згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 

відноситься до I кліматичного району "Північно-західний".  

Флора і фауна носить перехідний характер від лісостепової до степової зони, 

характерною ознакою яких є чергування незначних ділянок хвойних, листяних лісів із значними 

масивами степу. 

Озера, струмки, річки та інші види природних водойм на території розміщення 

існуючого полігону ТПВ – відсутні. 

Район провадження планованої діяльності в економічному відношенні 

сільськогосподарський, з розвиненим землеробством і тваринництвом.  

Територія полігону ТПВ та його нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) знаходяться 

на землях з цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. Категорія земель – земля промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (див. Додаток Б). 

В межах існуючого полігону та його санітарно-захисної зони археологічні, заповідні 

об’єкти відсутні. 

Діючий полігон для складування твердих побутових відходів розміщений на ділянці, 

неперспективній для пошуку нових пам’яток історико-культурної спадщини.    
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Право користування земельною ділянкою, яке забезпечує землекористувачеві  

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР можливість користування нею з певними обмеженнями, 

встановленими законом і укладеним договором оренди земельної ділянки.   

Негативних впливів екзогенних, ендогенних процесів і явищ геологічного і 

геотектонічного походження в даному районі не спостерігається.  

Ситуаційний план (космознімок) розміщення існуючого полігону для складування 

твердих побутових відходів на території В. Бобрицького старостинського округу 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області з нанесеною межею 

нормативної СЗЗ на місцевості наведений у додатку Г. 

 
 

1.2 Цілі планованої діяльності 

Ціль планованої діяльності – реконструкція 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, а також покращення санітарно-епідеміологічних умов проживання населення 

Сумської області. 

Метою даної роботи є: визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності та 

обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та 

інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. А також надання оцінки 

впливу на навколишнє середовище при реконструкції та експлуатації об’єкту КП 

«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР, прогнозу впливу на оточуюче середовище планованої 

діяльності з врахуванням природних, соціальних та техногенних умов.     

Пріоритетним напрямком роботи КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР є створення  

ефективного, сучасного підприємства за найкращими європейськими зразками, мінімізації 

впливу господарської діяльності КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР на стан навколишнього 

природного середовища.     

 
 

1.3 ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ 

ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА 

ПОТРЕБИ) РОБОТИ З ДЕМОНТАЖУ, ТА ПОТРЕБИ (ОБМЕЖЕННЯ) У 

ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.3.1 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих робіт  

В підготовчий період на ділянці будівельних робіт проводяться внутрішньо-

майданчикові підготовчі роботи. Внутрішньо-майданчикові підготовчі роботи виконуються з 

метою:  

- створення сприятливих умов для виконання основних будівельних робіт;  

- забезпечення виконання робіт з реконструкції полігону для складування твердих 

побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги;  

- створення безпечних умов виконання будівельних робіт.  
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Підготовку виробництва в обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт, 

виконують до початку реконструкції об'єкта.  

Перед виконанням будівельно-монтажних робіт підрядна будівельна організація 

зобов'язана розробити і затвердити проект виконання робіт (ПВР). 

Без затверджених і узгоджених в установленому порядку ПВР, виконання будівельно-

монтажних робіт не допускається. 

У підготовчий період виконуються такі роботи і заходи: 

- організація санітарно-побутових умов будівельників в приміщеннях наданих 

Замовником; 

- забезпечення будівельного майданчика первинними засобами пожежогасіння; 

- організація майданчиків складування будівельних конструкцій і матеріалів; 

- організація майданчика для стоянки будівельної техніки; 

- доставка на будівельний майданчик необхідних механізмів, оснащення і пристосувань. 

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного 

фонду, об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон. 

 

1.3.2 Опис характеристик діяльності протягом виконання будівельних робіт  

Тривалість реконструкції полігону для складування твердих побутових відходів з 

укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги складає 3 місяці. 

Для виконання всього обсягу робіт у розрахункові строки проектними матеріалами 

передбачається: 

- максимальна механізація усіх трудових процесів; 

- застосування прогресивної технології при виконанні будівельних робіт, а також 

максимально можливе їх поєднання; 

- оснащення будівельних бригад високопродуктивними машинами та механізмами з 

урахуванням комплексної механізації будівельних процесів; 

- своєчасне забезпечення будівництва матеріально-технічними ресурсами. 

Роботи проводити згідно з графіком, розробленому в складі проекту виконання робіт 

(ПВР) і узгодженому з замовником. 

Підрядною організацією, що виконуватиме всі види будівельно-монтажних робіт 

(земляні, будівельні, зварювальні, ізоляційно-укладальні та інші), повинні бути розроблені та 

погоджені в установленому порядку технологічні карти виконання даних робіт, які 

розробляються в складі ПВР і узгоджуються з Замовником. 

Проведення будівельно-монтажних робіт передбачається з комплексною механізацією 

усіх процесів, з застосуванням нових високопродуктивних машин та механізмів. Будівельно-

монтажні роботи повинні виконуватися відповідно до ПВР, що розробляється підрядною 

будівельно-монтажною організацією, в якому визначено послідовність виконання БМР 

відповідно до креслень. ПВР розробляється з дотриманням вимог національних стандартів, 

діючих нормативних документів, пожежної безпеки та охорони праці у будівництві. 

Зони тимчасового складування конструкцій під час виконання вантажно-

розвантажувальних робіт повинні бути огороджені інвентарною огорожею із встановленням 

попереджувальних знаків. 

Технічними рішеннями передбачається виконання земляних робіт механізованим 

способом і частково вручну. 

Для забезпечення якості робіт по реконструкції Підрядником буде організовано ділянку 
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(службу) контролю якості.  

Протягом виконання будівельних робіт планується виконання земляних та будівельно-

монтажних робіт. 

Стоянки будівельних машин повинні мати спеціальне покриття для попередження 

потрапляння паливно-мастильних матеріалів в грунт. Будівельні машини з двигуном 

внутрішнього згоряння повинні регулярно проходити контроль на гранично допустимі викиди 

шкідливих речовин.  

Виділити спеціальні місця для куріння та розміщення на видних місцях інструкцій та 

плакатів про міри пожежної безпеки. Місця для куріння облаштовуються урнами, ящиками з 

піском, бочками з водою. Коло місць куріння вивішуються таблички з написом «Місце для 

куріння», а в місцях зберігання паливних матеріалів табличка «Курити заборонено». 

Тимчасові будинки і споруди розташовуються на вільній території по домовленості 

замовника і підрядника. 

Перелік тимчасових будинків та споруд наведено у таблиці 1.3.1.  
 

Таблиця 1.3.1 – Перелік тимчасових будинків та споруд 

Найменування Розрахунко

ва кількість 

робітників 

Нормативна 

площа на 

кількість 

працівників 

1 м2 

Розмір Необхідна 

площа 

м2 

Прийнята 

кількість 

будівель 

Гардеробна 17 0,7 
7,4х3,1 

(22,94 м2) 
11,9 1 

Душові 17 0,54 10,5х3,1 

(32,55 м2) 

 

15,6 

 

1 Умивальня 17 0,2 

Сушильня для одягу та 

взуття 
17 0,2 

 

7,4х3,1 

(22,94 м2) 

 

 

5,1 

 

 

1 
Приміщення для обігрівання 

працюючих (захисту від 

сонячного випромінювання) 

17 0,1 

Приміщення для відпочинку 

та вживання їжі 
17 1,0 

7,4х3,1 

(22,94 м2) 
17 1 

Туалети 17 0,1 
2,7х2,0  

(5,4 м2) 
1,7 1 

Всього:     5 

 

Перед початком виконання будівельних робіт виконується винос в натуру 

огороджувальних дамб виїзду, експлуатаційних доріг і розвантажувальних майданчиків, а 

також підошви укосу на ділянці укріплення існуючої огороджувальної дамби, грунт у тілі 

насипу огороджувальних дамб виїзду, а також в тілі досипки існуючої огороджувальної дамби 

ущільнюється до γск. – 1,6 т/м³ при оптимальній вологості 16%. 

Нарощування полігону ТПВ здійснюється спочатку на відмітку запроектованих 

огороджувальних дамб, після чого виконується ізоляція ґрунтом товщиною 20 см, далі 

складування ведеться до проектних відміток. 

Влаштування технічного екрану необхідно виконувати по чергах, по мірі заповнення 

ділянок складування до проектних відміток. 
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Роботи по влаштуванню технічного екрану виконуються за рахунок КП 

«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР. 

Моніторинг за рівнем фільтрату в тілі дамб ведеться по існуючих шести спостережних 

свердловинах, моніторинг за деформаціями поверхні полігону по восьми запроектованих 

реперах. 

Планування ділянки забудови 

У межах існуючої ділянки полігону, наміченої під складування ТПВ намічається 

будівництво огороджувальних дамб, експлуатаційної дороги, розвантажувальних майданчиків і 

під’їзних доріг до них. Враховуючи, що проектовані огороджувальні дамби зміщаються 

відносно гребнів існуючих дамб убік середини полігону частина території буде використана під 

берми. 

Використання території полігону наведено в таблиці 1.3.2. 
 

Таблиця 1.3.2 – Використання території полігону для складування ТПВ 

 

Господарська зона й інженерні споруди 

Враховуючи, що експлуатація полігону ТПВ знаходиться на завершальній стадії, - згідно 

з рішенням засідання робочої групи по розгляду проєкта (протокол від 16 жовтня 2020 р.) 

будуть використовуватись існуючі приміщення й інженерні споруди. 

Організація рельєфу 

Рельєф території нерівний і характеризується наявністю підвищень і понижень. 

По ходу укладки ТПВ рельєф змінюється залежно від розміщення добових карт 

складування. Згідно із завданням на проектування, проектом передбачається нарощування 

поверхні полігону, і у зв’язку з цим влаштування огороджувальних дамб по всьому периметру. 

Запроектовані дамби зміщаються на 4-4,5 м у сторону центра полігону (за винятком 

ділянки від заїзду до існуючих пожежних ємкостей), при цьому гребінь існуючих дамб стає 

бермою. Це забезпечує нормальні умови будівельних робіт по їх влаштуванню, а також 

зменшення навантажень на існуючі огороджувальні дамби. Відходи в основі огороджувальних 

дамб підлягають ретельному ущільненню. 

Генеральний план полігону для складування твердих побутових відходів на території 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області приведений у  

додатку Д.  

 

1.3.3 Опис характеристик в процесі провадження планованої діяльності  

Основні технічні рішення 

Згідно із завданням на проектування, основна мета проекту – нарощування рівня ТПВ на 

території існуючого полігону. 

Виходячи з цього, проектом передбачається: 

1. Влаштування огороджувальних дамб по всьому периметру полігону. 

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Загальна площа земельної ділянки (по зовнішній 

бровці існуючих огороджувальних дамб) 

га 6,91 

2 Площа під будівництво огороджувальних дамб  га 1,16 

3 Площа складування ТПВ  га 4,95 

4 Площа під бермами га 0,80 
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2. Реконструкція виїзду на територію полігону. 

3. Укріплення існуючої огороджувальної дамби протягом 110 м на ділянці від виїзду до 

існуючих пожежних резервуарів. 

4. Влаштування тимчасового виїзду на полігон. 

5. Влаштування експлуатаційної дороги на території полігону з укріпленням існуючими 

дорожніми плитами. 

6. Реконструкція ями «Беккері». 

7. Влаштування технічного суглинистого екрану по всій поверхні полігону. 

Згідно із рішенням робочої групи (протокол від 16.10.2020 р.), проектом додатково 

передбачається: 

1. Влаштування дез’ями на виїзді з полігону. 

2. Будівництво двох розвантажувальних майданчиків з під’їзними дорогами. 

Об’єкти господарської зони, включаючи вагову, КПП, шлагбаум, інвентарні будинки, 

склади інвентарю і будівельних матеріалів намічається використати існуючі на території 

полігону ТПВ. 

Загальні дані 

Знезараження ТПВ, згідно з проектом, намічається анаеробним збродженням. 

Обов’язковою умовою експлуатації полігонів ТПВ є щодобова засипка заскладованих, 

ущільнених ТПВ шаром інертного ґрунту шаром 0,20 м (метод санітарної засипки ТПВ). 

Полігони ТПВ – природоохоронна споруда, призначена для складування і тривалого 

утримання ТПВ (до 100 років і більше), забезпечуючи протягом усього часу надійний захист від 

забруднення атмосфери, ґрунту, підземних і поверхневих вод, перешкоджаючи розповсюдженню 

патогенних мікроорганізмів за межі ділянки складування, забезпечуючи при цьому знезараження 

ТПВ у процесі анаеробного зброджування органіки. 

Технологія знезараження ТПВ на полігонах полягає в наступному. Сміттєвози, що 

доставляють ТПВ від місць тимчасового зберігання (контейнерах або від 

сміттєперевантажувальних станцій) до полігону, розвантажуються в строго визначених проектом 

виробництва робіт на робочих місцях добових картах складування діючого полігону. Потім 

розвантажені ТПВ розрівнюються бульдозером шарами 0,5 м і при необхідності зволожуються (для 

досягнення більшої щільності від 0,2 до 0,8 т/м³). пошарове ущільнення ТПВ здійснюється трьома-

чотирма ходками бульдозера або важкого трактора (компактора). З окремих укатаних шарів ТПВ 

формується добова карта заповнення полігону товщиною 2,0 м, на поверхні якої укладається 

захисний шар інертного ґрунту товщиною 0,20 м. 

Термін життя полігонів, тобто час, необхідний для повного завершення всіх біохімічних 

процесів розкладання ТПВ (біохімічна деструкція органіки), протягом якого можуть виділятися і 

надходити в навколишнє середовище рідкі та газоподібні відходи анаеробного зброджування 

органіки, перевищує столітній рубіж. 

Архітектурно-будівельні рішення 

Проектом реконструкції діючого полігону ТПВ з ціллю забезпечення його нарощування 

в середньому на 2,5 метра передбачено будівництво огороджувальної дамби по всьому 

периметру, реконструкцію виїзду на територію складування, укріплення існуючої 

огороджувальної дамби протяжністю 110 м на ділянці від виїзду до існуючих пожежних 

резервуарів, реконструкція ями «Беккері». 

Згідно з рішенням робочої групи (протокол від 16.10.2020 р.), на території полігону 

проектом передбачена технологічна дорога, два розвантажувальних майданчики з під’їздами до 

них, а також дезінфекційна яма на виїзді. 
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Крім того, проектом передбачені заходи по закриттю полігону після складування ТПВ до 

проектних відміток з влаштуванням технічного екрану забезпечуючого скид з території 

поверхневих вод. 

Огороджувальна дамба 

Огороджувальна дамба влаштовується по контуру поверхні полігону із зміщенням у бік 

карт складування на 4-4,5 м від бровки існуючої огороджувальної дамби. 

Верх огороджувальної дамби прийнятий на відмітці 178,0 м (середня висота дамби 

складає 2 м). 

Ширина дамби по верху прийнята 4 м, закладання укосів 1:1,5. 

Довжина дамби складає 986 м. 

На ділянці від виїзду до існуючих пожрезервуарів дамба суміщається з існуючою 

дамбою. 

Для підходу до існуючих спостережних свердловин № 2-№ 6 у тілі запроектованої дамби 

проектом передбачено сходинковий марш. 

Реконструкція виїзду на територію полігону 

У зв’язку з нарощуванням території полігону ТПВ, влаштуванням нових 

огороджувальних дамб на висоту 2 м для забезпечення надійного, безаварійного виїзду 

автомобілів-сміттєвозів проектом передбачається влаштування нового виїзду з лівого боку від 

існуючого. 

Повздовжній похил виїзду прийнятий 60‰, ширина земляного полотна – 8,5 м, проїзна 

частина шириною 4,5 м кріпиться дорожніми плитами і частково монолітним бетоном. 

З боку  зовнішнього укосу насипу земляного полотна передбачено металеве бар’єрне 

огородження, згідно з ДСТУ Б В.2.3-12-2004. 

Укріплення існуючої огороджувальної дамби 

У процесі експлуатації полігону в 2017-2019 роках мало місце значне підняття рівня 

фільтрату в спостережній свердловині № 1, розміщеній у тілі огороджувальної дамби на ділянці  

між виїздом і існуючими пожежними резервуарами. Виходячи з цього, згідно із завданням на 

проектування, на даній ділянці передбачається укріплення існуючої огороджувальної дамби 

шляхом підсипки її з низового укосу на ширину 3,5 м. 

По мірі підсипки низового укосу на укосі існуючої дамби через 30 см влаштовуються 

уступи. 

Щільність скелета ґрунту в тілі досипки повинна складати не менше (1,6 кг/дц³). 

Реконструкція ями «Беккері» 

У зв’язку з нарощуванням огороджувальних дамб проектом передбачається 

реконструкція існуючої ями «Беккері», яка передбачає нарощування її горловини із з/бетонних 

кілець діаметром 150 см до проектних відміток дамби. 

Експлуатаційна дорога і розвантажувальні майданчики 

Експлуатаційна і під’їзні дороги протяжністю  274,7 м забезпечують під’їзд до 

розвантажувальних майданчиків.  

Ширина земляного полотна прийнята 7 м. ширина проїзної частини – 3,0 м. 

Розвантажувальні майданчики розміщаються безпосередньо в примиканні до карт 

складування. 

Параметри майданчиків наступні: 

- розміри земполотна – 18х18 м; 

- укріплення дорожніми плитами 15х15 м. 
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Дезінфекційна яма 

На виїзді із полігону (в районі вагової) влаштовується контрольно-дезінфікуюча зона 

обладнана залізобетонним резервуаром довжиною 10 м, глибиною 0,3 м і шириною 4,5 м для 

дезінфекції коліс сміттєвозів. Рівень дезрозчину повинен складати 250 мм. Заповнення 

дезінфікуючої ями проводиться 3-4 рази на місяць. 

Основні технологічні операції 

На полігоні виконуються такі основні види робіт: приймання, складування і ізоляція ТПВ. 

Облік прийнятих ТПВ ведеться за обсягом в не ущільненому стані. Відмітка про прийняту 

кількість ТПВ робиться в журналі реєстрації ТПВ. 
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Категорично забороняється вивезення на полігони відходів, придатних до використання в 

народному господарстві в якості вторинних ресурсів, а також токсичних, радіоактивних і 

біологічно небезпечних відходів. 

Організація робіт на полігоні визначається технологічною схемою експлуатації полігону. 

Основним документом планування робіт є графік експлуатації, який складається на рік. 

Планується щомісячно: кількість прийнятих ТПВ із зазначенням номера карт, на які 

складуються відходи, розробка ґрунту для ізоляції ТПВ. 

Організація робіт на полігоні повинна забезпечувати охорону навколишнього 

середовища, максимальну продуктивність засобів механізації, техніку безпеки та пожежну 

безпеку. 

Розвантаження транспорту 

На полігоні організовується безперебійне розвантаження сміттєвозів. Прибулі на полігон 

сміттєвози розвантажуються на розвантажувальному майданчику. 

Шлях від ваг до місця розвантаження оснащується покажчиками. Всі машини рухаються 

за вказівниками найкоротшим шляхом від ваг до розвантажувального майданчика. Водіям 

вказується місце розвантаження. Машини повинні зберігати безпечну відстань до 

неукріпленого краю укосу – мінімально 10 м. Після розвантаження і повторного контролю 

машина відразу ж покидає місце розвантаження і прямує на контрольне зважування, через пост 

дезінфекції. 

Розміщення відходів 

Для забезпечення з’їзду на територію полігону проектом передбачено влаштування 

заїзду експлуатаційних доріг і розвантажувальних майданчиків. По влаштованому пандусу 

ТПВ, з розвантажувального майданчика до добової карти складування, переміщуються 

бульдозером. 

Не допускається безсистемне складування ТПВ по всій площі полігону, за межами 

ділянки робочої карти, відведеної на дану добу. Розмір добової карти приймається: ширина – 

5,0 м, довжина – 30÷150 м. 

Залежно від черговості операцій, розрізнюються два методи складування: метод «знизу-

вгору» і «зверху-вниз». 

Складування за методом «знизу-вгору» або «насуву». Формування ярусу ТПВ (може 

вестись горизонтальними або похилими шарами) ведеться вище рівня під’їзної дороги, в 

напрямку з дальнього кута котловану до в’їзду на дно котловану, або раніше укладений і 

ізольований ярус ТПВ (формування ярусу на площі – до себе), тобто по мірі заповнення карт 

фронт робіт відступає від ТПВ (укладених у попередню добу). 

Технологічна послідовність операцій за методом «знизу – вгору». 

Укладання похилих шарів. По під’їзній дорозі, під’їжджають сміттєвози і 

розвантажуються на розвантажувальному майданчику (що розташований над рівнем 

майданчика розвантаження сміттєвозів). Розвантажені ТПВ бульдозером насувають знизу вгору 

до раніше укладених ТПВ (або укосу котловану), похилим шаром (з ухилом ≥1:4) товщиною не 

більше 0,50 м на висоту карти 2,0 м. Зрушування розвантажених сміттєвозами ТПВ на робочу 

карту здійснюється бульдозерами всіх типів. Для підвищення продуктивності бульдозерів (на 

30÷40%) необхідно застосовувати відвали, що мають велику ширину і висоту. Потім шар 

відходів розрівнюють і ущільнюють. Ущільнення укладених на робочій карті ТПВ шарами по 

0,5 м здійснюється важкими бульдозерами масою 14 т, на базі тракторів потужністю 75÷100 

кВт (100÷130 л. с.) або компакторами для ущільнення ТПВ. Ущільнення шарами 0,5 м не 
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допускається. Ущільнення здійснюється 2х÷4х – кратним проходом бульдозера по одному 

місцю. Бульдозери, ущільнюючі ТПВ, повинні рухатися уздовж довгої сторони карти. При 2х - 

кратному проході бульдозера ущільнення ТПВ становить - 570÷670 кг/куб. м, при 4х – кратному 

проході - 670÷800 кг/куб. м. Операція насуву ТПВ знизу вгору повторюється до тих пір, поки 

повністю не сформується добова карта. Укладені, ущільнені, за необхідністю зволожені, ТПВ в 

добову карту по закінченню її формування ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт 

проміжної ізоляції підвозиться і вивантажується знизу або зверху добової карти складування 

ТПВ. 

Укладання горизонтальних шарів. По під’їзній дорозі під’їжджають сміттєвози і 

розвантажуються на розвантажувальному майданчику (що розташований над рівнем 

майданчика розвантаження сміттєвозів). Розвантажені ТПВ бульдозером насувають знизу вгору 

по площі добової карти, горизонтальним шаром товщиною не більше 0,50 м. Потім шар 

відходів розрівнюють і ущільнюють. Операція насуву ТПВ знизу вгору горизонтальними 

шарами повторюється до тих пір, поки повністю не сформується добова карта (на висоту 2,0 м 

по всій площі карти).  

Укладені, ущільнені, за необхідності зволожені, ТПВ в добову карту по закінченні її 

формування ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт проміжної ізоляції підвозиться і 

вивантажується знизу або зверху добової карти складування ТПВ. 

Складування за методом «зверху-вниз» або «зштовхування». Формування ярусу ТПВ 

(може вестись горизонтальним або похилими шарами) ведеться нижче рівня під’їзної дороги, в 

напрямку від в’їзду на дно котловану або раніше укладений ярус ТПВ до дальнього кута 

котловану (формування ярусу на площі – від себе), тобто по мірі заповнення карт фронт робіт 

рухається вперед по укладеним у попередню добу ТПВ. 

Технологічна послідовність операцій за методом «зверху-вниз» або «зштовхування». 

Укладання похилих шарів. По під’їзній дорозі під’їжджають сміттєвози і розвантажуються на 

розвантажувальному майданчику (що розташований на верхній ізольованій поверхні робочої 

карти, утвореної в попередній день). Розвантажені ТПВ бульдозером зштовхують зверху вниз 

по раніше укладених ТПВ (або укосу котловану), похилим шаром (з ухилом ≥1:4) товщиною не 

більше 0,50 м на висоту карти 2,0 м. Потім шар відходів розрівнюють і ущільнюють. Операція 

зштовхування ТПВ зверху вниз повторюється до тих пір, поки повністю не сформується добова 

карта. Укладені, ущільнені, за необхідності зволожені, ТПВ в добову карту по закінченні її 

формування ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт проміжної ізоляції підвозиться і 

вивантажується знизу або зверху добової карти складування ТПВ. 

Укладання горизонтальних шарів. По під’їзній дорозі під’їжджають сміттєвози і 

розвантажуються на розвантажувальному майданчику (що розташований на верхній ізольованій 

поверхні робочої карти, утвореної в попередній день).Розвантажені ТПВ бульдозером 

зштовхують вниз і розподіляють по площі добової карти, горизонтальним шаром товщиною не 

більше 0,50 м. Потім шар відходів розрівнюють і ущільнюють. Операція зштовхування ТПВ 

зверху вниз і розподілення його горизонтальними шарами повторюється до тих пір, поки 

повністю не сформується добова карта (на висоту 2,0 м по всій площі карти). Укладені, 

ущільнені, за необхідності зволожені, ТПВ у добову карту по закінченні її формування 

ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт проміжної ізоляції підвозиться і 

вивантажується знизу або зверху добової карти складування ТПВ. 

До роботи на наступній робочій карті приступають тільки після завершення їх на 

попередній карті. Після завершення усіх робіт карта повинна мати охайний вигляд. 
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Зі сформованих робочих карт, у площині, утворюється ярус. Заповнення полігону 

відбувається поярусно. Рекомендується з метою економії коштів на перекладанні розбірного 

покриття тимчасової під’їзної дороги, рівень прокладання останньої вибирати з урахуванням 

можливості вести складування з формуванням двох ярусів. причому один ярус - нижче рівня 

розвантажувального майданчика, другий – відповідно, вище. 

Складування твердих побутових відходів вище зовнішнього обвалування («шапка») 

ведеться аналогічно складуванню в котловані, при цьому зовнішній похил має складати 2-2,5º. 

 

1.3.4 Планувальні обмеження у використанні земельної ділянки  

Планувальними обмеженнями є межі земельних ділянок, охоронні зони існуючих та 

запроектованих раніше інженерних мереж, що проходять в безпосередній близькості до ділянок 

та об'єктів будівництва, червоні лінії та лінії регулювання забудови, а також протипожежні, 

санітарні та інші нормативно встановлені розриви. 

Екологічні та інші обмеження на плановану діяльність встановлюються згідно 

чинного законодавства України. 

Земельна ділянка, яка надана в оренду КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР для 

реконструкції полігону під складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих 

огороджувальних дамб та улаштуванням дороги, повинна відповідати наступним умовам: 

- в межах майданчика проведення робіт не повинні спостерігатися несприятливі 

фізико-геологічні процеси та явища;  

- відстань від периметру полігону ТПВ до найближчої житлової забудови повинна 

складати не менше 1000 м; 

- в межах майданчику відсутні будівельні, промислові, зрошувальні, осушувальні та 

природно-заповідні об’єкти, а також зелені насадження;  

- будівельний майданчик повинен відповідати санітарно-гігієнічним нормам та нормам 

пожежної безпеки.  

Карта-схема масштабу (М 1:100000) розташування полігону для складування твердих 

побутових відходів приведена у додатку Ж. 

Реконструкцію та експлуатацію полігону твердих побутових відходів на території  

В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області необхідно проводити в межах земельної ділянки наданої в оренду  

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР у відповідності до екологічних та санітарно-

епідеміологічних нормативних документів.  

При реконструкції та експлуатації полігону для складування твердих побутових відходів 

необхідне обов’язкове виконання проектних рішень по збереженню ґрунту, охорони вод, флори 

та фауни.   

Екологічні обмеження 

При розробці даного Звіту для планованої діяльності, метою є не тільки економічна 

ефективність діяльності, але і використання сучасних ефективних засобів очищення викидів, 

зменшення об'ємів споживання води і об'ємів утворення стічних вод. 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на атмосферне повітря: 

 дотримання допустимих рівнів хімічного забруднення (затверджені в Україні щодо 

населення та рекомендовані щодо біосфери гранично допустимі концентрації (ГДК) домішок у 

повітрі (ДСП 173-96, ГБН В.2.3-218-007:2012). 
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Гранично допустимі концентрації та орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць не повинні перевищувати: 

- оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) - 0,2 мг/м3; 

- оксид вуглецю     - 5,0 мг/м3; 

- азоту оксид      - 0,4 мг/м3; 

- сажа      - 0,15 мг/м3;  

- ангідрид сірчистий     - 0,5 мг/м3; 

- бенз(а)пірен      - 0,000001 мг/м3 (ГДК с/д).  

Обмеження щодо дотримання допустимих рівнів шуму: 

 згідно п. 8.37 ДСП 173-96 для джерел, що створюють сталий шум на протязі більше 

30 хв., оцінюється еквівалентний рівень звуку L.А.екв, при меншому часі впливу – 

максимальний рівень звуку L.А.макс; 

 нормативні гранично допустимі рівні (ГДР) звукового тиску L (дБ) в октавних смугах 

з середньогеометричними частотами F (Гц) для селітебної території визначені в наступних 

документах: ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму"; ДБН Б.2.2-

12:2019 "Планування і забудова територій" та наведені в таблиці 1.3.3.  

 

Таблиця 1.3.3 – ГДР звукового тиску L (дБ) в октавних смугах з середньо геометричними 

частотами F (Гц) для селітебної території 

ГДР дБ в октавних смугах L.А.екв, 

дБА 

F, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

ГДР (ДСП №173), день 75 66 59 54 50 47 45 43 55,0 

ГДР (ДСП №173), ніч 67 57 49 44 40 37 35 33 45,0 

 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на водні об’єкти:  

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на водні об’єкти: прибережні захисні 

смуги та водоохоронні зони об'єктів в межах території планованої діяльності – дотримуються. 

Відстань від країв (бортів) полігону до найближчого водного об’єкту у південно-східному 

напрямку становить ~1000 м (струмок без назви), відстань до найближчої річки Бобрик в 

східному напрямку – ~5600 м.   

Обмеження щодо зменшення негативного впливу в частині поводження з відходами: 

Основним з екологічних обмежень щодо поводження з відходами є мінімізація їх 

утворення з максимально можливою утилізацією згідно вимог ст. 17 ЗУ "Про відходи" та 

врахування вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 "Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів", "Державних санітарних 

норм та правил утримання територій населених місць", затв. Наказом МОЗ України від 

17.03.2011р. № 145. 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на природно-заповідні території: 

 обмеження встановлюються відповідно до чинного законодавства України (Закону 

України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992р. №2456-ХІІ). 

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є: 

 законодавчі вимоги: 

- щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного й тваринного світу;  

- щодо збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу;  

- щодо запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та 
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негативному впливу на них господарської діяльності. 

Санітарно-гігієнічні обмеження 

Експлуатація об'єкта має здійснюватися згідно з діючими в Україні санітарними 

нормами та правилами: ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів". 

Забезпечити виконання санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях і на 

території. 

Територія провадження планованої діяльності перебуває поза межами території об'єктів 

культурної спадщини та їх охоронних зон. Якщо ж під час проведення будь-яких земляних 

робіт буде виявлено знахідку археологічного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь праці, 

зброї і т.д.), то згідно ст. 36 Закону України "Про охорону культурної спадщини" виконавці 

робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити про знахідки орган охорони 

культурної спадщини.  

Протипожежні обмеження 

Забезпечення об'єкту розрахунковим запасом води для цілей зовнішнього та 

внутрішнього пожежогасіння (таблиця 7 ДБН В.2.5-74:2013). Дотримання вимог Закону "Про 

пожежну безпеку" від 17.12.1993р. № 3745. 

Санітарна класифікація об’єкта 

Санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами підвищення рівнів шуму, вібрації, 

ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо 

– даним Звітом не встановлені. 

Екологічна класифікація об’єкта проектування 

Згідно з наказом "Про внесення змін до державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.06.96 № 173 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 362 

від 02.07.2007 нормативна СЗЗ для діючого полігону ТПВ встановлена розміром 500 м. 

 
 

1.4 ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ (ЗОКРЕМА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ), НАПРИКЛАД, 

ВИДУ І КІЛЬКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ (ВОДИ, 

ЗЕМЕЛЬ, ҐРУНТІВ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ), ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ 

Коротка характеристика об’єкта 

Полігон твердих побутових відходів є спеціальною спорудою призначеною для 

захоронення ТПВ і забезпечує санітарне та епідемічне благополуччя населення, екологічну 

безпеку навколишнього природного середовища і запобігає розвиткові небезпечних геологічних 

процесів і явищ. 

Полігон побудований в 2007 році по проекту Сумської філії інституту 

«Дніпродіпроводгосп». Територія полігону була розбита на дві черги й являла собою два 

котловани глибиною 13 м, а також «шапки» над ними (складування ТПВ на 7 м вище поверхні 

землі). 

На початок літа 2020 року експлуатація полігону в параметрах, передбачених проектом 
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2007 року закінчена, але в зв’язку з відсутністю затвердженої проектної документації на 

будівництво нового полігону на території В. Сироватської сільської ради виникла необхідність 

реконструкції існуючого полігону. Основна ціль реконструкції – продовження строку 

експлуатації полігону шляхом нарощування його на один ярус на висоту 2,5 м. 

Загальна площа полігону складає 11,2508 га, із них під складування ТПВ по підошві 

огороджувальних дамб – 8,4256 га, господарський двір – 0,4850 га, відвали грунта – 2,3402 га. 

Місткість полігону, згідно з проектом, складає 952,142 тис. м³, що при об’ємній вазі  

0,8 т/м³ складає 1190177 тонн.  

Основні техніко-економічні показники по об’єкту реконструкції приведені у  

таблиці 1.4.1. 

 

Таблиця 1.4.1 – Техніко-економічні показники по об’єкту реконструкції 

№ п/п Показники  Одиниця виміру Кількість  

1 Найменування об’єкта будівництва  «Реконструкція 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» 

2 Місце розташування об’єкта 

будівництва 

На землях В. Бобрицького 

старостинського округу 

Верхньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

3 Вид будівництва Реконструкція  

4 Площа полігону всього: 

- із них під складування ТПВ; 

- господарський двір; 

- відвали ґрунту 

га 

га  

га  

га  

11,2508 

8,4256 

0,4850 

2,3402 

5 Площа полігону на відмітці 178,7 м га 5,4 

6 Площа полігону на відмітці 176,2 м га 4,95 

7 Розрахунковий об’єм нарощення 

полігону (γ=0,8 т/м³) 

т м³/т. тонн 125,9/100,700 

8 Розрахунковий термін експлуатації (у 

результаті реконструкції) 

міс. 16 

9 Чисельність працюючих при 

однозмінній роботі полігону 

чол. 17 

 

Станом на квітень 2020 року ділянка складування ТПВ в основному заповнена 

відходами до верху огороджувальних дамб, гребінь яких знаходиться на відмітках 175,90-

176,20 м, що відповідає проекту інституту «Дніпродіпроводгосп», розробленому Сумською 

філією інституту «Дніпродіпроводгосп». Господарська зона використовується за призначенням 

під господарсько-побутові приміщення, вагову, майданчик для машин і механізмів дороги і 

під’їзди. Стан господарської зони задовільний. 

Відвали ґрунту примикають до ділянки складування ТПВ з півночі і використовуються в 

якості резервів ґрунту для пошарової ізоляції ділянок складування, підсипки огороджувальних 

дамб і других цілей. 

Мінеральний грунт відвалів, вийнятий із котлованів першої і другої черги полігонів, 
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представлений сумішшю суглинків і супісків. 

Об’єм мінерального ґрунту у відвалах складає орієнтовно 200 тис. м³. 

Орієнтовний об’єм рослинного ґрунту заскладованого на ділянці відвалів 2,6 тис. м³. 

Території, що охороняються, й об’єкти (заповідники, розплідники, пам’ятки природи), 

внесені до державного і місцевого реєстрів природно-заповідного фонду, поблизу проектного 

об’єкта відсутні. 

У районі розташування ділянки, відведеної під полігон ТПВ, територій  перспективних 

для заповідників, шляхів міграції тварин і птахів немає. Археологічних пам’ятників й інших 

об'єктів культурної спадщини не виявлено. 

 

1.4.1 Використання матеріалів та природних ресурсів   

Потреба в засобах механізації 

Для виконання технологічних постійних та періодичних операцій на полігоні ТПВ 

останній має бути оснащений засобами механізації. 

Орієнтовний перелік машин та механізмів на полігоні ТПВ наведено в таблиці 1.4.2. 
 

Таблиця 1.4.2 – Орієнтовний перелік машин та механізмів на полігоні ТПВ 

№ 

п/п 

Назва робіт Засоби механізації Кількість 

1 Переміщення ТПВ з місця розвантаження 

сміттєвозів на добову карту складування 

Бульдозери на базі 

тракторів Т-130 
1 

2 Переміщення і ущільнення ТПВ Компактор DRSSTA 534 

ELA, вага – 20,7 т 
1 

3 Розробка ґрунту на влаштування 

ізоляційного шару ТПВ 

Екскаватор ЕО4112А 
1 

4 Транспортування ґрунту на робочу карту Автосамоскид на базі 

автомобіля «КРАЗ» 
1 

5 Влаштування ізолюючого шару: 

                           утримання доріг 

Бульдозери  
1 

6 Зволоження ТПВ на карті полігону, 

поливання доріг та майданчиків 

розвантаження 

Поливально-мийні машини 

КО-002, КО-802 1 

7 Відкачка із котловану, фільтрату із 

колодязя фільтратозбірника 

Насос дренажний WILO 

TS 50Н-133/22 
2 

8 Забезпечення переносного насоса 

електроенергією 

Електростанція відкритого 

виконання бензинова 

SH4000, потужністю 4,0 

кВт 

1 

 

Режим роботи та чисельність обслуговуючого персоналу 

Експлуатація полігону передбачає постійний експлуатаційний штат з обслуговування 

проектних об'єктів. Робота полігону ТПВ передбачена в 1 зміну. Кількість робочих днів на рік – 

253. 

Чисельність працюючих визначена з розрахунку необхідної кількості персоналу для 

обслуговування полігону та змінності робочого часу – 17 чол. 

Робота інвалідів та людей з обмеженими можливостями – не передбачена. 
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Експлуатаційний штат забезпечений санітарно-побутовими приміщеннями (існуючими) 

та засобами індивідуального захисту. На території полігону передбачене освітлення 

господарської зони. 

Медичне обслуговування персоналу полігону включає: встановлення періодичності 

медичного обстеження, вказівок про необхідність здійснення протиправцевих щеплень. 

Штатний розклад працівників полігону ТПВ приведений у таблиці 1.4.3. 
 

Таблиця 1.4.3 – Штатний розклад працівників полігону ТПВ 

Найменування  Кількість працюючих 

Майстер  1 

Диспетчер  1 

Приймальник  2 

Планувальник  3 

Механізатор  6 

Оператор інженерного обладнання 2 

Охорона  8 

 

Енергозабезпечення 

Освітлення господарського двору та побутових приміщень, розміщених на території 

діючого полігону – існуюче. Освітлення передбачається на напругу 220 В світлодіодними 

прожекторами 200 кВТ, 6400 К, які встановлені на залізобетонних опорах.  

Використання земельних ресурсів 

Проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель 

включають обґрунтування проектування технології виконання робіт, що забезпечує роздільне 

складування шарів та не допускає їх змішування, визначення кількісних показників повернення 

генетичних горизонтів на ділянки після закінчення терміну користування земельною ділянкою, 

яка надана КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР.  

 

 
 
 

1.5 ОЦІНКА ЗА ВИДАМИ ТА КІЛЬКІСТЮ ОЧІКУВАНИХ ВІДХОДІВ, 

ВИКИДІВ (СКИДІВ), ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ, ПОВІТРЯ, ҐРУНТУ ТА 

НАДР, ШУМОВОГО, ВІБРАЦІЙНОГО, СВІТЛОВОГО, ТЕПЛОВОГО ТА 

РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ, А ТАКОЖ ВИПРОМІНЕННЯ, ЯКІ 

ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧИХ І 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основні техніко-економічні показники проекту:  

- площа полігону всього   11,2508 га; 

- під складування ТПВ   8,4256 га; 

- господарський двір    0,4850 га; 

- відвали ґрунту    2,3402 га; 

У проекті знезаражування ТПВ методом захоронення в грунт на полігоні (анаеробний 

процес). 

Знезараження ТПВ, згідно з проектом, здійснюється анаеробним зародженням.  

Обов’язковою умовою експлуатації полігонів ТПВ є щодобова засипка заскладованих, 

ущільнених ТПВ шаром інертного ґрунту шаром 0,20 м (метод санітарної засипки ТПВ). 
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Полігони ТПВ – природоохоронна споруда, призначена для складування і тривалого 

утримання ТПВ (до 100 років і більше), забезпечуючи протягом усього часу надійний захист від 

забруднення атмосфери, ґрунту, підземних і поверхневих вод, перешкоджаючи розповсюдженню 

патогенних мікроорганізмів за межі ділянки складування, забезпечуючи при цьому знезараження 

ТПВ у процесі анаеробного зброджування органіки. 

Технологія знезараження ТПВ на полігонах полягає в наступному. Сміттєвози, що 

доставляють ТПВ від місць тимчасового зберігання (контейнерах або від 

сміттєперевантажувальних станцій) до полігону, розвантажуються в строго визначених проектом 

виробництва робіт на робочих місцях добових картах складування діючого полігону. Потім 

розвантажені ТПВ розрівнюються бульдозером шарами 0,5 м і при необхідності зволожуються (для 

досягнення більшої щільності від 0,2 до 0,8 т/м³). пошарове ущільнення ТПВ здійснюється трьома-

чотирма ходками бульдозера або важкого трактора (компактора). З окремих укатаних шарів ТПВ 

формується добова карта заповнення полігону товщиною 2,0 м, на поверхні якої укладається 

захисний шар інертного ґрунту товщиною 0,20 м. 

Термін життя полігонів, тобто час, необхідний для повного завершення всіх біохімічних 

процесів розкладання ТПВ (біохімічна деструкція органіки), протягом якого можуть виділятися і 

надходити в навколишнє середовище рідкі та газоподібні відходи анаеробного зброджування 

органіки, перевищує столітній рубіж. 

 

1.5.1 Відходи 

Згідно Закону України «Про відходи» відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, 

що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю 

або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за 

місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен 

позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

 

Період реконструкції 

Протягом періоду виконання реконструкції існуючого полігону передбачається 

утворення твердих побутових відходів (ТПВ). Обсяг їх утворення залежить від кількості людей, 

що перебувають на будівельному майданчику (вахта у складі 17 чоловік) та від тривалості 

будівельно-монтажних робіт (3 місяці). 

Перелік та кількість відходів, які утворяться при реконструкції полігону ТПВ, 

визначаються видами та об’ємами робіт, технологією проведення робіт та будуть деталізовані 

при проектування об’єктів на розгляді їх оцінки впливу на довкілля. 

При проведенні будівельно-монтажних робіт утворюються наступні відходи: 

- брухт чорних металів дрібний інший – (металобрухт) – IV клас небезпеки – тимчасово 

зберігаються на майданчику з твердим покриттям; 

- відходи, одержані у процесах зварювання – (огарки зварних електродів) – IV клас 

небезпеки тимчасово зберігаються на майданчику з твердим покриттям; 

- відходи комунальні (міські) змішані, в т.ч. сміття з урн – (тверді побутові відходи) – IV 

клас небезпеки – тимчасово зберігаються в металевому контейнері на майданчику з твердим 

покриттям; 
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- тара металева використана, в т.ч. дрібна, за винятком відходів тари, що утворюються 

при перевезеннях – III клас небезпеки – тимчасово зберігаються в металевому контейнері на 

майданчику з твердим покриттям; 

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені – ІІІ клас небезпеки – 

тимчасово зберігаються в металевому контейнері на майданчику з твердим покриттям. 

Тверде побутове сміття, харчові відходи збираються в закритих металевих контейнерах і 

по мірі їх накопичення вивозити на сміттєзвалище. 

Тверді побутові відходи 

Маса твердого побутового сміття визначається за формулою: 

M =N × Q × T / 1000 , 

де: 

M – маса ТПВ, що утворюється при реконструкції, т/рік; 

N – кількість робочих, що постійно перебувають при реконструкції об’єкта; 

Q – норматив утворення відходів на 1 працюючого, кг/рік, Q=30 кг/рік; 

T – загальна тривалість реконструкції, рік. 

М = 17 × 30 × 0,25 / 1000 = 0,13 (т/період) 

Огарки зварних електродів 

Відходи утворюються в результаті зварювання металевих конструкцій на етапі монтажу. 

Розрахунок виконаний за формулою: 

Мог =Р э × Сог × К н , 

де: 

Мог – маса огарків, т/рік;  

Р э – маса використаних електродів в період реконструкції, т/рік; 

Сог – норматив утворення огарків від загальної маси електродів; Сог =5% для електродів 

з діаметром стержню >3 мм; 

К н – коефіцієнт, що враховує нерівномірність утворення огарків; К н =1,2…1,4  

Мог = 0,065 × 0,05∙× 1,4 = 0,0046 (т/період) 

Ганчір’я промаслене 

Розрахунок утворення відходу визначається за формулою: 

Qoм=Т × Мі × Пі × Кpr / 1000  

де: 

Мі – норма витрат обтиральних матеріалів на одиницю транспорту. М=5 кг/рік для 

вантажних автомобілів;  

Пі – кількість техніки; 

Кpr – коефіцієнт, що враховує забруднення ганчір’я. Кpr=1,1…1,2; 

T – загальна тривалість реконструкції, рік. 

Q = 0,83 × 5 × 8×0,23/1000 = 0,036 (т/період) 

Тара металева 

В результаті проведення робіт з нанесення ЛФМ утворюються відходи – тара з-під 

фарби. Кількість відходу, що утворився, визначається за формулою: 

P =(Q/ M) × m × 10-3 , 

де: 
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Qi – річна витрата сировини, кг; 

M i – вага сировини і-го виду в упаковці, кг; 

mi – вага пустої упаковки сировини і-го виду, кг. 

Для ґрунту: Р=(9 / 2,8) × 0,28 × 0,001 = 0,0009 (т/період)  

Для фарби: Р= (13,5 /2,8) × 0,28 × 0,001 = 0,00135 (т/період). 

Відходи металобрухту можуть утворюватися в результаті обрізання труб та 

металоконструкцій, які не можуть бути використані за призначенням. Утворення цього виду 

відходу не може бути розрахований та приймається не більше 0,01 т за весь період будівельно-

монтажних робіт. 

Відходи III класу небезпеки здаються в міста подальшої утилізації згідно договорів з 

організаціями, які мають спеціальні дозвільні документи на поводження з небезпечними 

відходами. 

Відходи IV класу небезпеки вивозяться згідно договорів на полігон ТПВ. 

Такий вид відходу, як металобрухт, огарки зварних електродів (IV клас небезпеки) 

передається спеціалізованим підприємствам на вторинну переробку згідно договорів. 

Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт, несе організація, що виконує ці роботи. 

Підрядна організація самостійно здійснює збір відходів та їх передачу спеціалізованим 

підприємствам згідно чинного законодавства. 

До закінчення реконструкції відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених 

місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених 

договорів з спеціалізованими підприємствами. 

Орієнтовна кількість утворення відходів при проведені реконструкції об’єкту приведена 

в таблиці 1.5.1. 
 

Таблиця 1.5.1 – Характеристика відходів при реконструкції 

№ 

п/п 

Назва відходів Клас 

небезпеки 

Кількість 

утворення, 

т 

Напрям 

поводження 

Місце 

накопичення 

1 Матеріали обтиральні 

відпрацьовані, зіпсовані чи 

забруднені 

ІІІ 0,036 

Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

2 Відходи, одержані в 

процесах зварювання 

(електроди спрацьовані) 

ІII 0,0046 

Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

3 Тара металева використана, 

у т.ч. дрібна (з-під фарби)  ІII 0,00225 

Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

4 Тверді побутові відходи 

ІV 0,13 

Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

5 Відходи металобрухту  

ІV 0,01 

Договір з 

спеціалізованою 

організацією 

Контейнер 

Всього: 0,1829 - - 
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По мірі накопичення ТПВ в закритих металевих контейнерах, встановлених на 

майданчику з твердим покриттям на будівельному майданчику, передбачається вивіз цих 

відходів на полігон згідно договорів із спеціалізованою організацією. 

Скиди стічних вод в не передбачаються. 

Для накопичення рідких побутово-господарських відходів повинно бути передбачено 

спорудження водонепроникного вигребу (заглибленої металевої ємності) орієнтовним об’ємом 

4 м3. По мірі заповнення ємності, вивіз побутово-господарських відходів буде здійснюватися на 

очисні споруди згідно договору із спеціалізованою організацією. 

Залишки труб транспортуються на базу “Замовника” і повторно використовуються. 

Місця тимчасового розміщення відходів реконструкції та порядок їх подальшої 

утилізації вирішуються під час розроблення проекту виконання робіт (ПВР). 

Експлуатація полігону 

Під час експлуатації існуючого полігону утворення нових видів відходів не 

передбачається. Об’єми утворення відходів не зміняться. 

Розміщення відходів 

Для забезпечення з’їзду на територію полігону проектом передбачено влаштування 

заїзду експлуатаційних доріг і розвантажувальних майданчиків. По влаштованому пандусу 

ТПВ, з розвантажувального майданчика до добової карти складування, переміщуються 

бульдозером. 

Не допускається безсистемне складування ТПВ по всій площі полігону, за межами 

ділянки робочої карти, відведеної на дану добу. Розмір добової карти приймається: ширина – 

5,0 м, довжина - 30÷150 м (див. розрахунок). 

Залежно від черговості операцій, розрізнюються два методи складування: метод «знизу-

вгору» і «зверху-вниз». 

Складування за методом «знизу-вгору» або «насуву». Формування ярусу ТПВ (може 

вестись горизонтальними або похилими шарами) ведеться вище рівня під’їзної дороги, в 

напрямку з дальнього кута котловану до в’їзду на дно котловану, або раніше укладений і 

ізольований ярус ТПВ (формування ярусу на площі – до себе), тобто по мірі заповнення карт 

фронт робіт відступає від ТПВ (укладених у попередню добу). 

Технологічна послідовність операцій за методом «знизу – вгору». 

Укладання похилих шарів. По під’їзній дорозі, під’їжджають сміттєвози і 

розвантажуються на розвантажувальному майданчику (що розташований над рівнем 

майданчика розвантаження сміттєвозів). Розвантажені ТПВ бульдозером насувають знизу вгору 

до раніше укладених ТПВ (або укосу котловану), похилим шаром (з ухилом ≥1:4) товщиною не 

більше 0,50 м на висоту карти 2,0 м. Зрушування розвантажених сміттєвозами ТПВ на робочу 

карту здійснюється бульдозерами всіх типів. Для підвищення продуктивності бульдозерів (на 

30÷40%) необхідно застосовувати відвали, що мають велику ширину і висоту. Потім шар 

відходів розрівнюють і ущільнюють. Ущільнення укладених на робочій карті ТПВ шарами по 

0,5 м здійснюється важкими бульдозерами масою 14 т, на базі тракторів потужністю  

75÷100 кВт (100÷130 л. с.) або компакторами для ущільнення ТПВ. Ущільнення шарами 0,5 м 

не допускається. Ущільнення здійснюється 2х÷4х – кратним проходом бульдозера по одному 

місцю. Бульдозери, ущільнюючі ТПВ, повинні рухатися уздовж довгої сторони карти. При 2х - 

кратному проході бульдозера ущільнення ТПВ становить – 570÷670 кг/куб. м, при 4х – кратному 

проході - 670÷800 кг/куб. м. Операція насуву ТПВ знизу вгору повторюється до тих пір, поки 

повністю не сформується добова карта. Укладені, ущільнені, за необхідністю зволожені, ТПВ в 
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добову карту по закінченню її формування ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт 

проміжної ізоляції підвозиться і вивантажується знизу або зверху добової карти складування 

ТПВ. 

Укладання горизонтальних шарів. По під’їзній дорозі під’їжджають сміттєвози і 

розвантажуються на розвантажувальному майданчику (що розташований над рівнем 

майданчика розвантаження сміттєвозів). Розвантажені ТПВ бульдозером насувають знизу вгору 

по площі добової карти, горизонтальним шаром товщиною не більше 0,50 м. Потім шар 

відходів розрівнюють і ущільнюють. Операція насуву ТПВ знизу вгору горизонтальними 

шарами повторюється до тих пір, поки повністю не сформується добова карта (на висоту 2,0 м 

по всій площі карти).  

Укладені, ущільнені, за необхідності зволожені, ТПВ в добову карту по закінченні її 

формування ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт проміжної ізоляції підвозиться і 

вивантажується знизу або зверху добової карти складування ТПВ. 

Складування за методом «зверху-вниз» або «зштовхування». Формування ярусу ТПВ 

(може вестись горизонтальним або похилими шарами) ведеться нижче рівня під’їзної дороги, в 

напрямку від в’їзду на дно котловану або раніше укладений ярус ТПВ до дальнього кута 

котловану (формування ярусу на площі – від себе), тобто по мірі заповнення карт фронт робіт 

рухається вперед по укладеним у попередню добу ТПВ. 

Технологічна послідовність операцій за методом «зверху-вниз» або «зштовхування». 

Укладання похилих шарів. По під’їзній дорозі під’їжджають сміттєвози і розвантажуються на 

розвантажувальному майданчику (що розташований на верхній ізольованій поверхні робочої 

карти, утвореної в попередній день). Розвантажені ТПВ бульдозером зштовхують зверху вниз 

по раніше укладених ТПВ (або укосу котловану), похилим шаром (з ухилом ≥1:4) товщиною не 

більше 0,50 м на висоту карти 2,0 м. Потім шар відходів розрівнюють і ущільнюють. Операція 

зштовхування ТПВ зверху вниз повторюється до тих пір, поки повністю не сформується добова 

карта. Укладені, ущільнені, за необхідності зволожені, ТПВ в добову карту по закінченні її 

формування ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт проміжної ізоляції підвозиться і 

вивантажується знизу або зверху добової карти складування ТПВ. 

Укладання горизонтальних шарів. По під’їзній дорозі під’їжджають сміттєвози і 

розвантажуються на розвантажувальному майданчику (що розташований на верхній ізольованій 

поверхні робочої карти, утвореної в попередній день).Розвантажені ТПВ бульдозером 

зштовхують вниз і розподіляють по площі добової карти, горизонтальним шаром товщиною не 

більше 0,50 м. Потім шар відходів розрівнюють і ущільнюють. Операція зштовхування ТПВ 

зверху вниз і розподілення його горизонтальними шарами повторюється до тих пір, поки 

повністю не сформується добова карта (на висоту 2,0 м по всій площі карти). Укладені, 

ущільнені, за необхідності зволожені, ТПВ у добову карту по закінченні її формування 

ізолюються шаром ґрунту товщиною 0,20 м. Грунт проміжної ізоляції підвозиться і 

вивантажується знизу або зверху добової карти складування ТПВ. 

До роботи на наступній робочій карті приступають тільки після завершення їх на 

попередній карті. Після завершення усіх робіт карта повинна мати охайний вигляд. 

Зі сформованих робочих карт, у площині, утворюється ярус. Заповнення полігону 

відбувається поярусно. Рекомендується з метою економії коштів на перекладанні розбірного 

покриття тимчасової під’їзної дороги, рівень прокладання останньої вибирати з урахуванням 

можливості вести складування з формуванням двох ярусів. причому один ярус - нижче рівня 

розвантажувального майданчика, другий – відповідно, вище. 
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Складування твердих побутових відходів вище зовнішнього обвалування («шапка») 

ведеться аналогічно складуванню в котловані, при цьому зовнішній похил має складати 2-2,5º. 

Схема методів складування ТПВ на робочих картах полігону наведена на рисунку 1.3. 

Морфологічний склад відходів 

Побутове сміття є одним із видів господарсько-побутових відходів життєдіяльності 

людини, що утворюються в житловому масиві: у кварталах та приватних будинках, на 

підприємствах суспільного призначення. 

ТПВ за морфологічним складом підрозділяються на компоненти (у %): 

- папір, картон, паперові упаковки – до 30; 

- харчові відходи – до 45; 

- дерево – до 4; 

- метал чорний – до 4,5; 

- кольоровий метал – до 0,3; 

- текстиль – до 7; 

- кістки, камені, фаянс, скло – до 5; 

- шкіра, гума, взуття – до 4; 

- різні пластмасові вироби – до 5; 

- кошторисів (частки менше 15 мм) – до 5. 

Усі наведені вище процентні співвідношення морфологічного складу ТПВ умовні, так як 

співвідношення складових впливають на ступінь благоустрою жилого фонду, добробут 

населення того чи іншого району, сезони року, кліматичні умови. Так, залежно від сезону року, 

особливо великі коливання вмісту в ТПВ харчових відходів – з 20% до початку весни до 45% і 

більше в кінці літа – початку осені. До складу харчових відходів входять картопляні очистки, 

відходи овочів, фруктів, відходи зберігання овочів і фруктів та ін. Харчові відходи містять 

крохмаль, жири, білки, вуглеводи, клітковину, вітаміни. Вологість харчових відходів 

коливається від 60-70% навесні, до 80-85% - влітку й восени. Вологість харчових відходів 

ресторанів, їдалень та інших підприємств громадського харчування (у зв’язку зі збором 

недоїденою клієнтами замовленої їжі і миттям посуду) може досягати 95%. У той же час 

харчові відходи ресторанів, кафе та інших підприємств громадського харчування практично не 

містять баластних включень (бій скла, посуду, металевих кришок і банок), що часто 

зустрічається на харчових відходах при валовому зборі у населення.  

 У цілях збереження і можливості використання харчових відходів їх слід зберігати 

влітку (при температурі 6-7ºC) не більше 10 годин, а взимку (при температурі менше 6-7ºC) 

не більше 30 годин. Ємності для зберігання харчових відходів необхідно мити 2% розчином 

кальцинованої соди чи хлорного вапна, що містить 2% активного хлору, а потім ретельно 

полоскати водою. 
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Рисунок 1.3 – Схема методів складування ТПВ на робочих картах полігону   
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Аналіз морфологічного складу окремих фракцій показує, що дрібні фракції (менше 150 

мм) містять 90÷95% харчових залишків, більше 50% всього вмісту паперу і 95% загального 

вмісту скла, металу, каменю і кісток. 

Основна маса сміття має розмірність від 350 до 150 мм (80% загальної маси). 

Проте у відходах зустрічаються і крупніші предмети (обломки старих меблів, 

радіоприймачі, ящики і т. п.), кількість яких складає 0,5÷2% загальної маси відходів. 

Важливим показником властивостей ТПВ є щільність. Щільність ТПВ упорядкованого 

житлового фонду у весняно-літній сезон (в контейнерах) складає 0,18÷0,22 т/м³, в середньому 

0,2 т/м³, в осінньо-зимовий – 0,2÷0,25 т/м³. 

ТПВ мають механічну (структурну) зв’язаність за рахунок волокнистих фракцій 

(текстиль, дріт і так далі) і зчеплення, що обумовлене наявністю вологих липких компонентів. 

ТПВ є такими, що злежується, тобто при тривалій нерухомості втрачають сипучість і 

ущільнюються (з можливістю виділення фільтрату) без зовнішньої дії. 

Вологість ТПВ коливається в широких межах, залежно від сезону року - 30÷60%.  

Залежно від морфологічного складу ТПВ залежать його фізичні властивості, що 

неоднозначно впливають на його легкоукладальність на добовій карті. У зв’язку з відсутністю 

даних про морфологічний склад ТПВ на діючому полігоні в проекті приймаємо 

середньостатистичні показники відходів. При зміні властивостей ТПВ, що унеможливлюють 

його укладання, рекомендуємо додавати до нього мінеральний грунт, у кількості 

пропорціональної відсутності в ньому органічної складової. 

У розрахунку прийнята норма накопичення 300-350 кг на 1 чол./рік (таблиця 11.2       

ДБН Б.2.2-12:2019). Величина приросту норми накопичення прийнята, згідно з нормативів, 

рівною 0%. 

При економічній ситуації, що склалася, в країні припинився приріст кількості населення. 

Для розрахунків доцільно прийняти на весь період експлуатації незмінним кількість населення, 

що обслуговується полігоном ТПВ. 

Конкретний перелік відходів і щорічні об’єми складування, підлягають обов’язковому 

узгодженню з місцевими органами, на предмет відповідності санітарним нормам і нормам 

екологічної безпеки. 

Перелік промислових відходів IV класу небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ 

без обмеження і використовуються як ізолюючий матеріал наведений у таблиці 1.5.2. 
 

Таблиця 1.5.2 – Перелік промислових відходів IV класу небезпеки, які приймаються на 

полігони ТПВ без обмеження 

Код групи і виду 

відходів 

Вид відходу 

1.23.01 Алюмосилікатний шлам Сб-г-43-6 

1.36.02.1 Азбестоцементний лом 

1.36.02.2 Азбесткрошка 

1.39.01 Відходи бентоніту 

1.31.01 Графіт відпрацьований виробництва карбіду кальцію 

1.39.02 Гіпсовміщуючі відходи виробництва вітаміну В6 

1.39.03 Гашене вапно, вапняк, шлами після гасіння 

1.39.03 Тверді відходи крейди, хімічно обложені 

1.39.05 Оксид алюмінію у вигляді відпрацьованих брикетів (при виробництві 

AICL3) 
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Код групи і виду 

відходів 

Вид відходу 

1.23.01 Алюмосилікатний шлам Сб-г-43-6 

1.39.06 Оксид кремнію (при виробництві ПВХ і AIcI3) 

1.39.07 Відходи параніту 

1.39.08 Сплав солей сульфату натрію 

1.39.09 Силікагель (з адсорберів сушки нетоксичних газів) 

1.23.02 Шлам з фільтрпресів виробництва силікагелю (містить глину і 

кремнезем)  

1.23.03 Шлам соди гранульований 

1.23.03 Відходи дистиляції у вигляді CaSO3 содово-кремнієвого виробництва 

1.29.00 Формові стрижньові суміші, що не містять важкі метали 

1.23.05 Шлами хімводоочистки і пом’якшення води 

1.27.01 Хлорид-натрієві осідання стічних вод виробництва лакових 

епоксидних смол 

1.39.10 Хлорне вапно нестандартне 

1.36.02.3 Тверді відходи виробництва шиферу  

1.39.1 Шлаки ТЕЦ, котельних які працюють на вугіллі, торфі, сланцях або 

ТПВ 

1.39.12 Шліфувальні матеріали 

 

Перелік промислових відходів III і IV класів небезпеки, які приймаються на полігони 

ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м³ ТПВ) наведений у таблиці 1.5.3. 
 

Таблиця 1.5.3 – Перелік промислових відходів III і IV класів небезпеки, які приймаються на 

полігони ТПВ з обмеженням 

Код групи і вид 

відходів 

Вид відходу Гранична к-ть 

промислових 

відходів, т/1000 м³ 

ТПВ 

1.24.06 Кубові залишки виробництва оцтового ангідриту 3 

1.39.13 Резиту відходи (затверділа смола формальдегіду) 3 

1.39.13 Тверді відходи виробництва пластиків полістиролів, 

що спінюються 

10 

Відходи при виробництві електроізоляційних матеріалів 

1.39.15 Гетинакс електротехнічний листовий Ш-8,0 10 

1.39.16 Липка стрічка ЛСНПЛ-0,17 3 

1.39.17 Поліетиленова трубка ПНЛ 10 

1.39.18 Стеклолакотканина ЛСЕ-0,15 3 

1.39.19 Склотканина Е2-62 3 

1.39.20 Текстоліт електротехнічний листовий Б-16,0 10 

1.39.21 Фенопласт 03-010-02 10 

Тверді відходи суспензійного, емульсивного виробництва 

1.39.22 Сополімерів стиролу з акрилонітрилом або 

метилметакрилатом 

3 

1.39.23 Пластиків полістиролів 3 

1.39.23 Акрілонітрілбутадієнстірольних пластиків 10 

1.39.25 Полістиролів 3 
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Перелік промислових відходів III і IV класів небезпеки, які приймаються на полігони 

ТПВ з обмеженням і складуються разом із дотриманням особливих умов приведений у  

таблиці 1.5.4.  
 

Таблиця 1.5.4 – Перелік промислових відходів III і IV класів небезпеки, які приймаються на 

полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом із дотриманням особливих умов 

Код групи 

і вигляду 

відходів 

Вид відходу Гранична 

кількість 

промислових 

відходів 

т/1000 м³ ТПВ 

Особливі умови складування на 

полігоні ТПВ або підготовки на 

промпідприємстві 

1.39.26 Активоване вугілля 

Виробництва вітаміну В-6 3 
Укладання шаром не більш 0,2 м 

1.39.27 Відходи ацетобутилат-

целлюлози 3 

Пресування в блоки розміром не 

більше 0,3×0,3×0,3 в мокрому 

стані  

1.39.28 Дерев’яні і 

тирсностружечні відходи 10 

Не повинні містити тирсу, яка йде 

на посипання підлоги в пром. 

приміщеннях 

1.21.06 Обрізання хромових шкір 3 Укладання шаром не більше 0,2 м 

1.39.29 Незворотна дерев’яна і 

паперова тара  
10 

Не повинна включати 

промаслений папір 

1.39.30 Обрізки шкірозамінників 3 Укладання шаром  не більше 0,2 м 

1.39.31 Вибілюючий грунт 3 Укладання шаром не більше 0,2 м 

1.39.32 Фаолітовий пил 3 У мішки в мокрому стані 

Граничне сумарне навантаження по 

таблицях № 2 і 3 
100 

 

Примітка. Вироби з гуми й інші гумові відходи можуть прийматися без кількісних обмежень за наявності 

спеціально відритих для них у ґрунті траншей з подальшою засипкою. 

 

В процесі експлуатації існуючого полігону за умови дотримання вимог щодо 

поводження з відходами вплив на навколишнє середовище відсутній. 

 

1.5.2 Оцінка забруднення атмосферного повітря 

Існує два види забруднень атмосфери: природне і штучне, кожен обумовлений 

відповідними джерелами. Джерела забруднення атмосфери розрізняються також по потужності 

викиду (могутні, великі, дрібні), висоті викиду (низькі, середньої висоти і високі), температурі 

газів, що виходять (нагріті і холодні). Для підготовки початкових даних для розрахунку 

гранично допустимих викидів (ПДВ) підприємства для кожного джерела по кожному показнику 

потрібна класифікація не тільки джерел забруднень, але також класифікація і характеристика 

викидів, ступінь вивченої і облік в розрахунках. При цьому враховують організовані, 

неорганізовані і розподілені викиди.  

Організовані викиди зазвичай проводяться із стаціонарних джерел.  

Неорганізовані викиди виявляються у вигляді надходжень забруднюючих речовин в 

атмосферу з виробничих будівель та споруд. Концентрація і об’єм забруднюючих речовин 

менші, висота викиду невелика. Розподілені викиди пов’язані в основному з транспортом. 

Неорганізовані джерела викидів шкідливих речовин – це джерела, шкідливі речовини від яких 
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надходять одразу у повітря через негерметичність технологічного обладнання.  

В статистиці стану повітряного середовища облік шкідливих викидів ведеться в цілому і 

по групах домішок (тверді, газоподібні, рідкі) за наступними показниками:  

– кількість сполук, що фактично проходять очистку і які викидаються без очистки;  

– питома вага організованих та неорганізованих викидів у загальній кількості викидів у 

повітря;  

– питома вага викинутих в атмосферу, уловлених, знешкоджених і утилізованих речовин 

у загальній кількості сполук, які відійшли від джерел викидів;  

– кількість шкідливих сполук, що надходять до повітряного басейну.    

Період реконструкції 

Вплив на атмосферу при реконструкції полігону буде здійснюватися за рахунок викидів 

забруднюючих речовин від: двигунів будівельних механізмів і транспорту, при проведенні 

різальних та зварювальних робіт, при пересипанні будівельних матеріалів та ґрунту (земляних 

роботах). 

Викиди забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт 

Розрахунок виконаний на підставі посібника каталогу «Зварювальні матеріали країн – 

членів СЕВ», (МЦНТІ, Київ-Москва, 1981р.), «Довідника по газовому різанню, зварюванню і 

паянню», («Техніка», Київ, 1989р.) і «Збірника показників емісії забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», ВАТ «УкрНТЕК», м. Донецьк, 2004 р. 

Валові викиди під час зварювання електродами визначаються по формулі: 

М = G× P ×10-6 , т 

де Р – маса електродів, що спалюються при реконструкції; 

G – питомий викид забруднюючої речовини. 

Час горіння 1-го електрода складає 4 хв., при середній масі одного електрода 60 грам. 

Максимальна секундна витрата електродів – 0,25г/с (0,00025 кг/с). 

Зварювання електродами Э-42 (тп АНО-6): 

Питомі викиди забруднюючих речовин (G): 

- заліза оксид – 14,35 г/кг; 

- сполуки марганцю – 1,95 г/кг. 

Р = 3754 кг. 

Валові:       Максимально разові: 

MFe = 14,35 ×3754× 10-6 = 0,5387 т   MсFe = 14,35 ×0,00025= 0,0036 г/с 

MMn = 1,95 ×3754× 10-6 = 0,0732 т   MсMn = 1,95 ×0,00025= 0,0005 г/с 

Зварювання електродами Э-42А (тип УОНИ-13/45): 

Питомі викиди забруднюючих речовин (G): 

- заліза оксид – 10,69 г/кг; 

- сполуки марганцю – 0,51 г/кг; 

- кремнію діоксид – 1,4 г/кг; 

- фториди добре розчинні – 4,4 г/кг; 

- фториди погано розчинні – 2,2 г/кг; 

- фтористий водень – 1,0 г/кг. 

Р = 563,28 кг. 
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Валові:        Максимально разові: 

MFe = 10,69 ×563,28× 10-6 = 0,0060 т  MсFe = 10,69 ×0,00025= 0,0027 г/с 

MMn = 0,51 ×563,28× 10-6 = 0,0003 т  MсMn = 0,51 ×0,00025= 0,0001 г/с 

Mк.д. = 1,4 ×563,28× 10-6 = 0,0008 т   Mс к.д = 1,4 ×0,00025= 0,0004 г/с 

Mф.д.р. = 4,4 ×563,28× 10-6 = 0,0025 т  Mсф.д.р = 4,4 ×0,00025= 0,0011 г/с 

Mф.п.р. = 2,2 ×563,28× 10-6 = 0,0012 т   Mсф.п.р = 2,2 ×0,00025= 0,0006 г/с 

Mфв = 1,0 ×563,28× 10-6 = 0,0006 т   Mсф.в = 1,0 ×0,00025= 0,0003 г/с 

Зварювання електродами Э-55 (тип УОНИ-13/55): 

Питомі викиди забруднюючих речовин (G): 

- заліза оксид – 14,90 г/кг; 

- сполуки марганцю – 1,09 г/кг; 

- кремнію діоксид – 1,0 г/кг; 

- фториди добре розчинні – 4,8 г/кг; 

- фториди погано розчинні – 2,7 г/кг; 

- фтористий водень – 1,26 г/кг; 

- діоксид азоту – 2,70 г/кг; 

- оксид вуглецю – 13,30 г/кг. 

Р = 114,16 кг. 

Валові:        Максимально разові: 

MFe = 14,90 ×114,16× 10-6 = 0,0017 т   MсFe = 14,90 ×0,00025= 0,0037 г/с 

MMn = 1,09 ×114,16× 10-6 = 0,0001 т   MсMn = 1,09 ×0,00025= 0,0003 г/с 

Mк.д. = 1,0 ×114,16× 10-6 = 0,0001 т   Mск.д = 1,0 ×0,00025= 0,0003 г/с 

Mф.д.р. = 4,8 ×114,16× 10-6 = 0,0005 т   Mсф.д.р = 4,8 ×0,00025= 0,0012 г/с 

Mф.п.р. = 2,7 ×114,16× 10-6 = 0,0003 т   Mсф.п.р = 2,7 ×0,00025= 0,0007 г/с 

Mфв = 1,26 ×114,16× 10-6 = 0,0001 т   Mсф.в = 1,26 ×0,00025= 0,0003 г/с 

Mда = 2,70 ×114,16× 10-6 = 0,0003 т   Mсда= 2,7 ×0,00025= 0,0007 г/с 

Mов =13,30 ×114,16× 10-6 = 0,0015 т   Mсо.в= 13,30 ×0,00025= 0,0033 г/с 

Загальні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні 

зварювальних робіт приведені у таблиці 1.5.5. 
 

Таблиця 1.5.5 – Загальний викид ЗР при зварювальних роботах  

Забруднююча речовина Валовий викид, т Секундний викид, г/с 

1 2 3 

Заліза оксид 0,5464 0,0037 

Сполуки марганцю 0,0736 0,0005 

Кремнію діоксид 0,0009 0,0004 

Фториди добре розчинні 0,003 0,0012 

Фториди погано розчинні 0,0015 0,0007 

Фтористий водень 0,0007 0,0003 

Діоксид азоту 0,0003 0,0007 

Оксид вуглецю 0,0015 0,0033 

 

Викиди забруднюючих речовин при виїмці та зворотній засипці ґрунту, перевантаженні 

будівельних матеріалів 
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При проведені земляних робіт виділяється пил. Обсяг пилу визначається згідно 

«Збірника методик по розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від неорганізованих 

джерел забруднення атмосфери», УкрНТЄК, Донецьк. 

Розрахунок викидів пилу неорганічного виконаний за формулою: 

m = k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k7 × G × 106 × B / 3600, г/с, 

де: k1 – вагова доля пилової фракції в матеріалі; 

k2 – доля пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль; 

k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови; 

k4 – коефіцієнт, що враховує ступінь захищеності вузла від зовнішніх впливів, 

умови пилоутворення; 

k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 

k7 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу; 

q, G – кількість матеріалу, який переробляється; 

В – висота пересипки, м. 

Валовий викид при пересипанні визначається таким чином: 

М рпр = m ×3600×Tп× 10-6, т/рік 

де: Тп – час пересипання, год/рік. 

Час пересипання сипкого матеріалу складає: Tп = G / Gгод; 

де: G – загальна кількість матеріалу, що використовується, т . 

Розрахунок викидів при перевантаженні ґрунту: 

k1 = 0,005; 

k2 = 0,02; 

k3 = 1,2; 

k4 = 0,2; 

k5 = 0,1; 

k7 = 0,8; 

Gгод = 5 т/год.; 

G = 11158 т ; 

Тпер = 2231,6 год., 

b=0,4. 
 

M =0,005×0,02×1,2×0,2×0,1×0,8×5×106×0,4 /3600 = 0,001167 г/с; 

Мрпр = 0,001167 ×3600 × 2231,6 ×10-6= 0,009375 т. 

Розрахунок викидів при перевантаженні піску: 

k1 = 0,005; 

k2 = 0,03; 

k3 = 1,2; 

k4 = 0,2; 

k5 = 0,1; 

k7 = 1,0; 

Gгод = 5 т/год.; 

G =24791 т ; 

Тпер = 4958 год.; 

b = 0,4. 

M = 0,005×0,03×1,2×0,2×0,1×1,0×5×106×0,4 /3600 = 0,002000 г/с; 
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Мрпр = 0,002000 ×3600 × 4958 ×10-6= 0,035698 т. 
 

Розрахунок викидів при перевантаженні щебеню та гравію: 

k1 = 0,002; 

k2 = 0,04; 

k3 = 1,2; 

k4 = 0,2; 

k5 = 0,3; 

k7 = 0,7; 

Gгод = 5 т/год.; 

G =23800 т; 

tпер = 4760 год.; 

b = 0,4. 

M =0,002× 0,04× 1,2× 0,2× 0,7× 0,7× 5×106× 0,4 /3600 = 0,005227 г/с; 

Мрпр = 0,005227 × 3600 ×4760 × 10-6 = 0,089570 т 

Викиди забруднюючих речовин від металообробних робіт 

Розрахунок виконаний на підставі «Збірника показників емісії забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», «УкрНТЕК», Донецьк, 2004 р. 

Валові викиди під час металорізальних робіт визначаються по формулі: 

М = G× Т ×3600×10-6, т 

де Т – час виконання робіт, год.; 

G – питомий викид забруднюючої речовини. 

М т.р. = 0,002× 500 ×3600×10-6=0,0036 т 

Мс=0,002000 г/с 

Викиди забруднюючих речовин від газового різання металів 

Різання металу здійснюється при застосуванні пропан-бутану, ручними різаками. 

Швидкість різання 10 м/год. Загальна кількість матеріалу, що розрізається, складатиме  

5 000 м.п. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснювався відповідно з «Збірником 

показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», 

УкрНТЕК, м. Донецьк, 2004 р. 

Питомі викиди забруднюючих речовин складають: 

- оксиду заліза – 2,18 г/м; 

- оксиду мангану – 0,07 г/м; 

- оксиду азоту – 1,18 г/м; 

- оксиду вуглецю – 1,5 г/м. 

Викиди забруднюючих речовин складуть: 

- оксиду заліза – 0,0109 т. 

- оксиду мангану – 0,0004 т. 

- оксиду азоту – 0,0059 т. 

- оксиду вуглецю – 0,0075 т. 

Секундні викиди забруднюючих речовин складуть: 

- оксиду заліза – 0,0031 г/с. 

- оксиду мангану – 0,0002 г/с. 

- оксиду азоту – 0,0033 г/с. 

- оксиду вуглецю – 0,0042 г/с. 
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Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту та спецтехніки 

Валовий викид забруднюючих речовин визначаємо за формулою: 

Вjікm = Мікm × Кпвjік × Ктсjік, 

де: 

Вjiкm – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини (крім свинцю) від спожитого палива  

і-го виду к-ю групою автотранспорту m-го суб’єкта господарської діяльності; 

Мікm – обсяги спожитого палива і-го виду к-ю групою автотранспорту m-го суб’єкта 

господарської діяльності; 

Кпвjік – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини від використання палива і-го виду  

к-ю групою автотранспорту суб’єктів господарської діяльності; 

Ктсjiк – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої 

речовини від використання і-го виду палива к-ю групою автотранспорту. 

Загальна витрата палива автотранспортом та спецтехнікою протягом всього терміну 

виконання будівельних робіт складе: 

- дизельне паливо – 7,55 т; 

- бензин – 0,875 т. 

Вихідні дані та результати розрахунку викидів від транспорту та будівельної техніки 

наведені в таблиці 1.5.6. 
 

Таблиця 1.5.6 – Сумарні величини викидів від автотранспорту та спецтехніки 

Група авто Назва показників Назва забруднюючої речовини 

Оксид 

вуглецю 

Метан Діоксид 

азоту 

Сажа Діоксид 

сірки 

1 2 3 4 5 6 7 

Автотранспорт 

та спецтехніка, 

що працюють на 

бензині 

Кп, кг/т 197,8 0,64 21,6 0 1 

Кт 1,7 1,8 0,9 1 1 

Витрата палива, т 0,875  0,875  0,875  0,875  0,875  
Валовий викид, т 0,3901 0,0013 0,0226 0,0000 0,0012 

Т, год 240 240 240 240 240 

Мак-раз викид, г/с 0,152621 0,000509 0,008842 0,0000 0,000470 

Група авто Назва показників Назва забруднюючої речовини 

Оксид 

вуглецю 

Метан Діоксид 

азоту 

Сажа Діоксид 

сірки 

1 2 3 4 5 6 7 

Автотранспорт  

та спецтехніка, 

що працюють на 

дизельному  

паливі 

Кп, кг/т 36,2 0,25 31,4 3,85 4,3 

Кт 1,5 1,4 0,95 1,8 1 

Витрата палива, т 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 

Валовий викид, т 1,4753 0,0095 0,8105 0,1883 0,1168 

Т, год 2856 2856 2856 2856 2856 

Мак-раз викид, г/с 0,033541 0,000216 0,018427 0,004281 0,002655 

Разом, г/с 0,186162 0,000725 0,027269 0,004281 0,003125 

При 60 % коефіцієнті одночасного  

залучення техніки, г/с 
0,111697 0,000435 0,0163614 0,0077 0,001875 

Разом, т 1,8654 0,0108 0,8330 0,1883 0,1180 

 

Загальні обсяги викидів на період проведення реконструкції полігону наведені в  

таблиці 1.5.7 
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Таблиця 1.5.7 – Сумарні викиди на період реконструкції полігону ТПВ 

Код 

ЗР 
Назва ЗР 

ГДК м.р., ОБРВ в 

атмосферному 

повітрі 

населених місць, 

мг/м3 

Клас 

безпеки 

Викид,  

т/період 

123 Заліза оксид (в переpахунку на залізо) 0,04 3 0,5609 

143 
Марганець та його з'єднання (в переpахунку на 

діоксид марганцю) 
0,01 2 0,0740 

301 Азоту діоксид 0,2 3 0,8392 

328 Сажа 0,15 3 0,1883 

330 Ангідрид сірчистий  0,5 3 0,1180 

337 Вуглецю оксид 5 4 1,8744 

342 Фтористий водень 0,02 2 0,0007 

343 Фториди добре розчинні неорганічні 0,03 2 0,0030 

344 
Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 
0,2 2 0,0015 

410 Метан 50 ОБРВ 0,0108 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок 
0,5 3 0,1346 

2908 
Пил неорганічний. який містить двоокис 

кремнію у %:70-20 (ш.ц.) 
0,3 4 0,0009 

Всього:   3,8063 

 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі наведено у п. 5.2 даного Звіту.  

Період експлуатації 

Викид забруднюючих речовини в атмосферне повітря – це надходження речовини в 

атмосферу від джерел забруднення. Джерело викиду – об'єкт (підприємство, цех, агрегат, 

установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча 

речовина або суміш таких речовин. 

Джерелом інформації є «Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин» для 

господарської діяльності КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР. 

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу проведена на 

підприємстві з урахуванням основних вимог «Інструкції про зміст та порядок складання звіту 

про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», затвердженої 

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України № 7 від 10.02.1995 р. та зареєстрованої Мін’юстом України 15.03.95 р. № 51/597.  

Інвентаризація шкідливих викидів здійснювалась на діючому підприємстві за 

нормальним експлуатаційним режимом роботи технологічного обладнання. 

Проведення санітарно-хімічних аналізів викидів забруднюючих речовин здійснювалося 

на підставі «переліку тимчасово допущенних до використання та атестованих методик 

визначення складу та властивостей проб проектів довкілля, викидів та скидів забруднюючих 

речовин у них». Результати вимірювань викидів забруднюючих речовин при роботі генератору 

наведено у додатку С. 
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Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин 

Джерело № 1 (дизельний генератор RR-44) – організоване: паливо – дизельне пальне, 

режим роботи – періодичний, баланс часу роботи – 530 год/рік, потужність 59,82 л.с., 

виробнича потужність (проектна/фактична) – 3 т/рік, термін введення в експлуатацію – 2012 р., 

строк амортизації – 20 років. Шкідливі речовини, що викидаються – сажа, ангідрит сірчистий, 

метан, оксид вуглецю, оксиди азоту. 

Джерело № 6001 (Полігон ТПВ) – неорганізоване; режим роботи – періодичний, баланс 

часу роботи – 8760 год/рік, виробнича потужність (проектна/фактична) – 80000000 т/рік, термін 

введення в експлуатацію – 2012 р., строк амортизації – 20 років. Шкідливі речовини, що 

викидаються – ангідрит сірчистий, метан, діоксид вуглецю. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі генератора 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі дизельних генераторів 

здійснюється по формулах згідно «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих 

веществ при сжигании топлива и котельных производительностью до 30 т/ч. М., 

Гидрометиздат, 1985» 

𝑀 = 𝑄 × 𝐾,  

де М – кількість викидів (г/с); 

Q – питомий викид (г/л.с.*с); 

K – середня потужність двигуна (л.с.) 

𝑃 = (𝑀 × 𝑡 × 3600)/10−6, 

де Р – кількість викидів (т/рік); 

М – кількість викидів (г/с); 

t – час роботи за рік. 

 

Таблиця 1.5.8 – Викиди забруднюючих речовин при роботі генератору на полігоні ТПВ 

Найменування Од. виміру Вихідні дані та результати розрахунків 

Номер джерела викиду - 1 

Паливо - Дизельне паливо 

Середня потужність двигуна л.с. 59,82 

Час роботи за рік год 530 

Найменування речовини код г/л.с.*с г/с т/рік 

Азоту оксид 301 3,5*10-3 0,209 0,399 

Сажа 328 2,3*10-4 0,0138 0,026 

Ангідрит сірчистий 330 1,7*10-4 0,0102 0,019 

Вуглецю оксид 337 1,6*10-2 0,957 1,83 

Метан 410 5*10-4 0,0299 0,057 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від полігону ТПВ 

Розрахунок виконаний згідно з ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових 

відходів. Основні положення проектування» 

Розрахунок очікуваної кількості біогазу, що видаляється при анаеробному 

розкладанні 1 т ТПВ рекомендовано виконувати за формулою: 

𝑉рб = Ртпв × 𝐾𝑛𝑜 × (1 − 𝑍) × 𝐾р, 

де 𝑉рб – розрахункова кількість біогазу, м3; 
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Ртпв – загальна маса ТПВ, які складуються на полігоні, кг; 

𝐾𝑛𝑜 – вміст органіки, що легко розкладається в 1 т відходів; 

𝑍 – зольність органічної речовини; 

𝐾р – максимально можливий ступінь анаеробного розкладання органічної речовини за 

розрахунковий період. 

Приблизний склад біогазу: метан – 40…60 %, діоксид вуглецю – 30…45 %, 

сірководень, кисень, водень та інші гази – 5…10 % (кількість сірководню у газі – 0,026 %). 

Теплотворна здатність біогазу – 18…25 МДж/м3. Межі вибухонебезпечності суміші біогазу з 

повітрям – 5…15%. 

На полігоні за рік поховано 80000000 кг ТПВ, згідно морфологічного складу 

органічної складової ТПВ – 55,1 %, що складає 44080000 кг ТПВ, які виділяють біогаз. 

𝑉рб = 44080000 × 0,3 × (1 − 0,3) × 0,4 = 3702720  м3. 

𝑀рб =
3702720×0,6617

1000
= 2450, 09 т. 

Річний викид метану: 

𝑀 = 2459,09 ×
60

100
= 1470,054 т. 

Секундний викид метану: 

𝑀 = 1470,054 ×
1000000

3600×8760
= 46,6151 г/с. 

Річний викид діоксиду вуглецю: 

𝑀 = 2459,09 ×
45

100
= 1102,541 т. 

Секундний викид діоксиду вуглецю: 

𝑀 = 1102,541 ×
1000000

3600×8760
= 34,9613 г/с. 

Річний викид сірководню: 

𝑀 = 2459,09 ×
0,026

100
= 0,637 т. 

Секундний викид сірководню: 

𝑀 = 0,637 ×
1000000

3600×8760
= 0,0202 г/с. 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці 1.5.9. 

Розташування джерел викидів наведено на схемі майданчику у додатку Р. 
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Таблиця 1.5.9 – Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин та їх параметри 

 

Загальні обсяги викидів на період експлуатації полігону наведені в таблиці 1.5.10. 
 

Таблиця 1.5.10 – Сумарні викиди на період експлуатації полігону ТПВ 

Код 

ЗР 
Назва ЗР 

ГДК м.р., ОБРВ в атмосферному повітрі 

населених місць, мг/м3 
Клас 

безпеки 

Викид,  

т/період 

301 Азоту діоксид 0,2 3 0,399 

328 Сажа 0,15 3 0,026 

330 Ангідрид сірчистий  0,5 3 0,019 

333 Сірководень 0,008 2 0,637 

337 Вуглецю оксид 5 4 1,83 

410 Метан 50 ОБРВ 1470,111 

Всього: 1473,022 

Крім того, діоксиду вуглецю: 1102,541 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведено у п. 5.2 даного 

Звіту.  

Номер 
джерела 

викиду 

Найменуван
ня джерела 

викиду 

Параметри джерел 
викиду 

Координати джерела на карті-схемі Характеристика 
пилогазоповітряної суміші 

Код 
забруд-

нюючої 

речовини 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

Макси-
мальна 

концентра 

ція 
забрудню 

ючої 

речовини 

Потужність викиду 

Висота, м Діаметр 

вихідного 

отвору, м 

Точкового або 

початок лінійного; 

центра симетрії 
площинного 

Другого кінця 

лінійного; ширина і 

довжина 
площинного 

Об’єм, 

м3/с 

Швид-

кість, м/с 

Темпера-

тура, оС 

Розра-

хункова, 

г/с 

Фактична, 

г/с 

кг/год т/рік 

Х1, м Y1, м Х2, м Y2, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Труба від 

дизельного 
генератора 

R-44 

2 0,1 188 225   0,021 4,20 147 301 Азоту діоксид 5177 0,209 0,01268 0,045648 0,399 

328 Сажа 28,3 0,0138 0,00059 0,002124 0,026 

330 
Ангідрит 

сірчистий 
274 0,0102 0,00067 0,002412 0,019 

337 Вуглецю оксид 2589 0,957 0,00634 0,022824 1,83 

410 Метан - 0,0299 - 0,10764 0,057 

6001 Полігон 
ТПВ 

4 0,5 -23 97 167 238 0,39 1,99 25 333 Сірководень - 0,0202 - 0,07272 0,637 

410 Метан - 46,6151 - 167,81436 1470,054 

11812 
Діоксид 

вуглецю 
- 34,9613 - 125,86068 1102,541 
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1.5.3 Оцінка забруднення води 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на водні об’єкти: прибережні захисні 

смуги та водоохоронні зони об'єктів в межах території планованої діяльності – дотримуються. 

Відстань від країв (бортів) полігону до водоохоронної зони найближчого водного об’єкту 

становить: 

- північно-східному напрямку – ~1200 м (ставок без назви);  

- південно-східному напрямку становить ~1000 м (струмок без назви); 

- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).  

Відстань до найближчої річки Бобрик у східному напрямку становить ~5600 м.   

Графічне відображення розташування полігону для складування ТПВ відносно 

водоохоронних зон та прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на  

рисунку 1.4. 

Скиди в водні об’єкти відсутні. Вивіз побутово-господарських стоків буде 

здійснюватися на очисні споруди згідно укладених договорів зі спеціалізованою організацією.  

Полігон твердих побутових відходів розміщений поза межами водоохоронних зон і 

прибережних захисних смуг. 

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за 

додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад і центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів.  

Водопостачання на період реконструкції полігону для складування твердих побутових 

відходів на господарсько-побутові та питні потреби працівників буде здійснюватися за рахунок 

привозної води відповідно до договору. Вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-

10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».    

Основне господарсько-побутове та санітарне обслуговування працівників, залучених у 

будівельних роботах, передбачається за межами будівельного майданчика. Привізна вода в 

кількості 1510,50 м3, яка використовується для санітарного обслуговування (прийняття душу, 

умивання та миття рук) накопичується в пластикових ємностях та по накопиченню певного 

об’єму вивозиться автотранспортом в міську каналізацію м. Суми. 

Вода для питних потреб 25,20 м3використовується безповоротно. 

Вода для виробничих потреб будівельного майданчику 1074,41 м3 використовується 

безповоротно. Утворення виробних стоків не передбачається. 

На території полігону для складування ТПВ передбачена система збору забрудненого 

фільтрату з метою попередження його поширення в навколишньому середовищі (ґрунти та 

ґрунтові води). Це дозволяє здійснювати організований відвід фільтрату на очисні споруди. 
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Рисунок 1.4 – Карта-схема розміщення полігону ТПВ відносно водних об’єктів та їх 

водоохоронних зон  
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У процесі експлуатації полігону в 2017-2019 роках мало місце значне підняття рівня 

фільтрату в спостережній свердловині № 1, розміщеній у тілі огороджувальної дамби на ділянці  

між виїздом і існуючими пожежними резервуарами. Виходячи з цього, згідно із завданням на 

проектування, на даній ділянці передбачається укріплення існуючої огороджувальної дамби 

шляхом підсипки її з низового укосу на ширину 3,5 м. 

По мірі підсипки низового укосу на укосі існуючої дамби через 30 см влаштовуються 

уступи. 

Щільність скелета ґрунту в тілі досипки повинна складати не менше (1,6 кг/дц³). 

Дреновані забруднені води відводяться в ставок-відстійник фільтрату. 

Фільтрат дренажної системи скидається в насосну станцію системи збору фільтрату, 

звідки дреновані забруднені води перекачується в існуючий ставок-відстійник фільтрату. 

Дощові та талі води з території полігону для складування ТПВ збираються поверхневою 

системою відводу та дренажем. Стічні води відводяться в накопичувачі фільтрату. 

На виїзді із полігону (в районі вагової) влаштовується контрольно-дезінфікуюча зона 

обладнана залізобетонним резервуаром довжиною 10 м, глибиною 0,3 м і шириною 4,5 м для 

дезінфекції коліс сміттєвозів. 

Рівень дезрозчину повинен складати 250 мм. Заповнення дезінфікуючої ями проводиться 

3-4 рази на місяць. 

Скиди стічних вод в поверхневі водні об’єкти – відсутні.  

Вплив на водні ресурси в період експлуатації об’єкту не очікується. 

 

1.5.4 Оцінка забруднення ґрунтів 

Ґрунт – природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної 

кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку 

людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості (ст.1 Закону України "Про охорону 

земель").  

Відповідно статті 35 Закону України "Про охорону земель" власники і землекористувачі, 

в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані 

дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України та проводити 

на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу 

на стан земель та родючість ґрунтів. 

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 

оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР (Додаток А) з 

урахуванням п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

20, 122, 123, 207, 208 Земельного кодексу України.  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо земельної ділянки, 

яка надана КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР наведено у додатку Б.  

Згідно з картою фізико-географічного районування України планована діяльність 

відноситься до лісостепової зони, східноукраїнського краю, сумської схилово-височинної 

області. 

Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, Поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів.  

Згідно з публічною кадастровою картою України на території провадження планованої 

діяльності переважають темно-сірі опідзолені ґрунти (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Карта-схема грунтів території провадження планованої діяльності 
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У геоморфологічному плані ділянка, що відведена під полігон ТПВ, приурочена до 

схилу водороздільного простору з абсолютними відмітками поверхні від 209 м до 166 м. 

Рельєф ділянки рівний із загальним нахилом у західному напрямку. Під’їзд до полігону 

здійснюється по трасі Н-12, а далі вправо вздовж посадки по існуючій під’їзній дорозі до 

території господарської зони полігона ТПВ.  

Діючий полігон ТПВ розташований у межах правого водо-роздільного схилу долини у 

верхів’ї  р. Крупець. 

Рельєф навколишньої території рівнинний, з пологим схилом у бік р. Крупець. 

На глибину розвідки в межах полігону по складуванню твердих побутових відходів 

розповсюджені верхньочетвертинні суглинки, що з поверхні гумусова ні, підстеляються вони 

неогеновими та палеогеновими утвореннями. 

Планована діяльність з 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 передбачається у межах земельної ділянки наданої для господарської 

діяльності КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР.  

Потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час провадження планованої 

діяльності немає. 

В районі розташування об’єкту і на прилеглих територіях немає залягання корисних 

копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. 

На території району розміщення полігону для складування ТПВ, негативні ендогенні і 

екзогенні явища геологічного та геотехногенного походження, а також тектонічні, сейсмічні, 

селеві та карстові зміни стану і властивостей земної поверхні відсутні. 

На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що вплив планованої 

діяльності на земельні ресурси та ґрунти буде допустимим. Вплив на надра здійснюватися не 

буде. 

Полігон для складування ТПВ знаходиться поза межами населених пунктів на території 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

При експлуатації полігону зміни природного ґрунтового покрову не відбудуться. Вплив 

на грунт та ґрунтовий покрив не очікується. 

Заходи по закриттю полігону 

Після завершення складування ТПВ проектом передбачаються заходи по влаштуванню 

технічного екрану із суглинистого ґрунту товщиною 40 см, який забезпечить скидання 

атмосферних опадів за межі полігону. 

Закриття полігону здійснюється після відсипання його на проектну відмітку. Відсипаний 

полігон ТПВ вносить зміни в природний ландшафт, змінюючи умови його функціонування. 

Найбільш доцільно використовувати територію полігону, що припиняє своє 

функціонування, під зелений масив.  

Влаштування додаткових зелених насаджень буде вносити позитивний вплив на 

навколишнє середовище. Зелень є потужним біологічним фільтром, що очищує повітря від 

диму, газів, пилу. Зелені рослини в процесі своєї життєдіяльності виділяють кисень та 

поглинають вуглекислоту, що має важливе значення для оздоровлення навколишнього 

середовища. 

Закриття полігону намічається здійснювати в дві черги.  
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У першу чергу на спланованій ущільненій поверхні полігону влаштовується технічний 

екран із суглинистого ґрунту. На поверхні полігону на екрані встановлюються вісім реперів для 

моніторингу за стабілізацією поверхні полігону. 

Рекультивація полігону ТПВ 

Рекультивація полігону ТПВ проводиться після завершення стабілізації закритого 

полігону ТПВ – процесу зміцнення ґрунту звалища, досягнення ним постійного стійкого стану. 

Спеціальні природоохоронні заходи виконуються з метою максимального зниження 

негативного впливу звалища сміття на навколишнє середовище. 

Комплекс спеціальних природоохоронних заходів включає: 

1. Технічну рекультивацію. 

2. Відведення біогазу. 

3. Біологічну рекультивацію. 

Технічна рекультивація 

До комплексу спеціальних природоохоронних заходів технічної рекультивації входить: 

- вертикальне планування поверхні звалища і території полігону в межах відведення 

землі; 

- розробка і доставка мінерального ґрунту; 

- планування, розрівнювання, ущільнення, дозволоження мінерального (суглинистого) 

ґрунту, влаштування вирівнюючого шару h=0,20 м; 

- доставка і влаштування газового дренажу із щебеню шаром 0,30 м; 

- влаштування штучного екрану із геотекстилю Geo Stren 130 товщиною 3,5 мм; 

- влаштування синтетичної гідроізоляції – геомембрана Alvatech 5002 HDPE 

товщиною 1 мм; 

- доставка та влаштування дренажного шару із піску товщиною 0,30 м; 

- доставка мінерального ґрунту; 

- планування розрівнювання ущільнення та влаштування рекультиваційного шару із 

суглинку товщиною 0,20 м; 

- розробка і доставка рослинного ґрунту; 

- планування, розрівнювання, ущільнення, дозволоження рослинного ґрунту, 

влаштування верхнього рекультиваційного шару h=0,3 м; 

- передача ділянки для проведення біологічного етапу рекультивації. 

Відведення біогазу 

Враховуючи значні об’єми заскладованих відходів, тривалий термін експлуатації 

полігону, проектом рекомендується активна дегазація (примусова відкачка біогазу), 

будівництво системи збирання біогазу після заповнення робочої карти, завершення формування 

газоносного шару, влаштування покрівлі. 

Влаштування системи дегазації, як технічного етапу рекультивації карти складування 

ТПВ, виконується за окремо розробленим проектом. 

Біологічна рекультивація 

Біологічна рекультивація полігону ТПВ проводиться після завершення технічного етапу 

і є комплексом агротехнічних і фітомеліоративних заходів, направлених на приведення 

полігону в стан, придатний для лісогосподарського використання. 

До виконання біологічної рекультивації рекомендується приступати не менше, ніж через 

два роки після проведення технічної рекультивації. 
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Біологічний етап включає в себе підбір асортименту багаторічних трав, підготовку 

ґрунту, посів трав і догляд за ними. 

До складу біологічної рекультивації входять наступні види робіт: 

- підготовка посадочних місць; 

- посадка саджанців; 

- полив та догляд за лісонасадженнями. 

Для закріплення поверхні утворюваної території і надання їй декоративного 

оформлення, проектом має передбачити посів багаторічних трав по шару рослинного ґрунту і 

чагарникові насадження, що забезпечують механічне закріплення ґрунтів кореневою системою, 

оберігання поверхні засипки й укосів рекультивованого полігону від розмиву дощовими і 

талими водами, зменшення інфільтрації атмосферних опадів у ґрунт. 

Поверхня та укоси полігону необхідно засаджувати саджанцями чагарників. Тип посадки 

чагарників – рядами типу «живопліт» по 3 саджанці на 1 п. м та відстанями між рядами – 15 м. 

Перед посадкою необхідно передбачити обрізання нижніх гілок чагарників. 

Для залуження поверхні полігону передбачити посів травосуміші з кореневищних 

пухкокущових і бобових рослин: райграс, вогнище безосте, люцерна жовта і синя. Загальна 

норма висіву – 153 кг/га. 

Влаштування біологічного етапу рекультивації карти складування ТПВ виконується за 

окремо розробленим проектом по факту технічної рекультивації полігону ТПВ. 

 

1.5.5 Шумове навантаження 

Оцінка можливого акустичного навантаження під час реконструкції об‘єкту, 

проводиться для визначення очікуваних рівнів шуму, який створюється при функціональній 

діяльності даного об’єкту реконструкції та відповідності санітарним нормам допустимого шуму 

на території житлової забудови, відповідно до ст. 24 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. за № 4004-XII. 

Шумове навантаження від будь-яких джерел шуму під час реконструкції, будівництва чи 

експлуатації об’єктів повинно відповідати вимогам: 

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 

- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; 

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».  

Період реконструкції 

Чинником фізичного впливу в період реконструкції об’єкту є шум. Його джерела – 

автотранспорт та спеціальна будівельна техніка. Зона впливу цих джерел обмежується 

територією майданчика будівництва, будівельною смугою та шляхами сполучення поза межами 

населених пунктів. Передбачається, що зазначені джерела укомплектовані штатними засобами 

глушіння шуму. 

Інтенсивність зовнішнього шуму дорожніх машин залежить від типу робочого органу, 

виду приводу, режиму роботи та відстані від місця роботи.  

Особливо сильний зовнішній шум створюється при роботі скреперів, бульдозерів, 

відбійних молотків та бетоноломів, вібраторів тощо. Особливо великий шум може виникати 

при одночасній роботі декількох дорожніх машин. 

Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму з урахуванням 

коригуючих поправок до 1 лінії забудови, що вже сформувалась (ДБН В.1.1-31:2003 «Захист 

територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ-НБВ1.1-35, ДБН Б.2.2-12:2019, додаток № 16 
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ДСП 173-96) наведені в таблиці 1.5.11. 
 

Таблиця 1.5.11 – Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму 

Призначення території 
L.А екв. L.А max 

Нормативні документи 
день ніч день ніч 

Житлова та громадська забудова 55,0 45,0 70,0 60,0 
ДБН В.1.1-31:2003, 

ДСП 173-96 

Район сформованої забудови (+5 

ДБа) 
60,0 50,0 75,0 65,0 ДБН В.1.1-31:2003 

1 лінії забудови в зоні впливу 

транспортних засобів (+10 ДБа) 
65,0 55,0 80,0 70,0 

додаток № 16 ДСП 173-

96 

1 лінії сформованої забудови в зоні 

впливу транспортних засобів  

(5 +10 ДБа) 

70,0 60,0 85,0 75,0 

ДБН В.1.1-31:2003, 

додаток № 16 ДСП 173-

96 

 

Згідно з [40] (розділ «Захист від шуму та вібрації», п. 8.36) характеристикою джерел з 

непостійними акустичними характеристиками (автотранспорт та будівельна техніка) є 

еквівалентні та максимальні рівні звуку (LА екв., LA макс.). 

Максимальні та еквівалентні рівні звуку від автотранспорту та будівельної техніки 

визначаються згідно з [22] в залежності від типу транспортного засобу, а саме: 

- транспортні засоби з карбюраторним двигуном: 

LА екв. = 48,7 + 10lg (V2 / r 2); 

LA макс. = 65 + 10lg (V2 / r 2); 

- транспортні засоби з дизельним двигуном: 

LА екв. = 51,7 + 10lg (V2 / r 2), 

LA макс. = 68 + 10lg (V2 / r 2), 

де: 

V - швидкість руху транспортного засобу, км/годину; 

r - відстань від вісі руху транспортного засобу до розрахункової точки, м. 

Згідно ДСП 173-96 нормативні допустимі еквівалентні та максимальні рівні шуму на 

територіях житлової забудови складають: 

Еквівалентні рівні шуму LAекв., Дба Максимальні рівні шуму LAмакс., Дба 

з 7 до 22 години 

(день) 

з 22 до 7 години 

(ніч) 

з 7 до 22 години 

(день) 

з 22 до 7 години 

(ніч) 

55 45 70 60 

 

Згідно з СТП 320.30019801.049-2002 допустимі еквівалентні рівні звуку на будівельному 

майданчику складають: 

- робочі місця водіїв автотранспорту - LА екв. = 70 дБА; 

- робочі місця водіїв будівельної техніки - LА екв. = 80 дБА.  

Розрахунок рівнів шуму від автотранспорту та будівельної техніки проводився з 

урахуванням їх неодночасного перебування на будівельному майданчику та неспівпадіння за 

часом роботи кожної одиниці техніки на окремій дільниці реконструкції. 

Для розрахунку шуму від автотранспорту прийнятий автосамоскид з максимальною 

розрахунковою швидкістю руху в зоні монтажно-будівельних робіт 10 км/год. 

Для розрахунку шуму від будівельної техніки прийнятий екскаватор одноківшовий з 

максимальною розрахунковою швидкістю руху по будівельному майданчику 5 км/год. 
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Розрахунок еквівалентних та максимальних рівнів шуму від автотранспорту та 

будівельної техніки виконаний в робочій зоні (територія реконструкції полігону) та на межі 

найближчої житлової забудови, яка розташована у південно-східному напрямку (с. Братське) на 

відстані ~2100 м від території об’єкту реконструкції. 

Розрахунок рівнів шуму від автотранспорту на робочих місцях та на межі найближчої 

житлової забудови. 

Еквівалентний рівень звуку, який створюється автотранспортом в робочій зоні:  

LА екв. = 48,7 + 10lg (102 / 7,52) = 51 дБА, 

де: 

- r = 7,5 м – нормативна відстань вимірювання шуму згідно ГОСТ 20444-85. 

Максимальний рівень звуку, який створюється автотранспортом в робочій зоні:  

LA макс. = 64 + 10lg (102 / 7,52) = 66,5 дБА. 

Еквівалентний рівень звуку, який створюється автотранспортом на території паркової 

алеї: 

LА екв. = 48,7 + 10lg (102 / 21002) = 2,3 дБА, 

де: 

- r = 2100 м – відстань від місця роботи автосамоскиду до найближчої житлової забудови 

(с. Братське).  

Максимальний рівень звуку, який створюється автотранспортом на території найближчої 

житлової забудови: 

LA макс. = 64 + 10lg (102 / 21002) = 17,6 дБА. 

Розрахунок рівнів шуму від будівельної техніки на робочих місцях та на межі 

найближчої житлової забудови. 

Еквівалентний рівень звуку, який створюється будівельною технікою в робочій зоні:  

LА екв. = 51,7 + 10lg (52 / 7,52) = 48 дБА, 

де: 

- r = 7,5 м – нормативна відстань вимірювання шуму згідно ГОСТ 20444-85. 

Максимальний рівень звуку, який створюється будівельною технікою в робочій зоні:  

LA макс. = 68 + 10lg (52 / 7,52) = 64 дБА. 

Еквівалентний рівень звуку, який створюється будівельною технікою на території 

найближчої житлової забудови (с. Братське):  

LA макс. = 51,7 + 10lg (52 / 21002) = 0 дБА, 

де: 

- r = 2100 м – відстань від місця роботи екскаватора до найближчої житлової забудови  

(с. Братське). 

Максимальний рівень звуку, який створюється будівельною технікою на території 

найближчої житлової забудови (с. Братське): 

LA макс. = 68 + 10lg (52 / 21002) = 15,5 дБА.  

Результати розрахунків рівнів звуку від автотранспорту та будівельної техніки зведені в 

таблицю 1.5.12. 
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Таблиця 1.5.12 – Результати розрахунку рівнів звуку від автотранспорту та будівельної техніки 

 LА екв., дБА LA макс., дБА 

Рівні звуку в робочій 

зоні 

на межі 

житлової 

забудови 

в робочій 

зоні 

на межі 

житлової 

забудови 

Допустимі рівні звуку: - на робочих місцях 

(СТП 320.30019801.049-2002):     

- від автотранспорту  70 – – – 

- від будівельної техніки 80 – – – 

- на території житлової забудови в денний 

час (ДСП173-96) 
– 55 – 70 

Розрахунковий рівень звуку від проїзду 

автотранспорту 
51 2,3 67 17,6 

Розрахунковий рівень звуку від роботи 

будівельної техніки 
48 0 64 15,5 

 

Аналіз розрахунків показав, що на період проведення реконструкції об’єкту, існуюча 

акустична ситуація не буде погіршена і спеціальних заходів по зниженню шуму від будівельної 

техніки і автотранспорту не потребується. Очікувані еквівалентні і максимальні рівні звуку в 

районі виконання робіт, які створюються вантажним транспортом і будівельною технікою, не 

будуть перевищувати в денний час нормативні величини.  

Рівень вібрації відповідає нормам викладеним у ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні 

норми виробничої загальної та локальної вібрації» та ДНАОП 0.03-3.05-77 «Санітарно-

гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля».  

При організації робіт приймаються заходи із зниження шуму, що впливає на людину на 

робочих місцях:  

- пріоритетне використання техніки із найменшими показниками шумоутворення;  

- використання засобів і методів колективного захисту;  

- застосування засобів індивідуального захисту;  

- забезпечення контролю рівня шуму на робочих місцях не рідше 1-го разу в рік;  

- та ін.  

При організації робіт приймаються заходи із зниження вібрації, що впливає на людину 

на робочих місцях та шляхах її поширення:  

- пріоритетне використання машин з найменшою вібрацією;  

- фіксація робочих місць (зон), на яких робітники можуть попадати під вплив вібрації;  

- покращення умов праці (в т. ч. зниження чи виключення дії супутніх негативних 

факторів);  

- контроль вібраційних характеристик машин та вібраційного навантаження на 

оператора, дотримання вимог вібробезпеки та виконання передбачених для умов експлуатації 

заходів;  

- застосування індивідуальних засобів захисту.  

Негативний вплив під час проведення реконструкції об’єкту можна оцінити як помірний. 

Період експлуатації 

Джерелами шумового впливу в період експлуатації об’єкту буде автотранспорт та робота 

дизель-генератора.  
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Згідно п.8.37 ДСП 173-96 для джерел, що створюють сталий шум на протязі більше  

30 хв, оцінюється еквівалентний рівень звуку LАекв, при меншому часі впливу – максимальний 

рівень звукуLАмакс.  

Розрахунок шумового впливу від джерел шуму виконаний при роботі дизель-генератору 

та роботі автотранспорту (джерела № 1Ш) + фоновий рівень звуку (в ньому врахований шум від 

транспортних засобів).  

Звукові характеристики зазначених вище джерел акустичного впливу та прийнятий для 

розрахунку фоновий рівень шуму наведені в таблиці 1.5.13.  

Розрахунок рівня шуму по кожній з 8-ми октав з середньогеометричними частотами 

виконується за формулою :  

- для території будинку, який має в своєму складі не однотипні джерела шуму. 

де:  

Lі – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот і-го джерела шуму, дБ;  

n – кількість шумогенеруючих джерел.  

Визначення рівня звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричною частотою 

на визначеній відстані від площадки житлового будинку проводиться за формулою:  

Lа = Lwа – 20lg(R) + 10lg(Ф) – ΔLАпов – 10lg(Ω), дБ, де 

Lа – рівень звукової потужності на встановленій відстані, дБ;  

Lw – одиничний рівень звукової потужності агрегату, дБ;  

R – встановлена відстань, м; 

Ω – кут у просторі випромінювання звуку (2π);  

Ф – фактор направленості джерела шуму (для джерела шуму  

З рівномірним випромінюванням звуку необхідно приймати Ф =1);  

ΔLАпов – величина зниження рівня звуку внаслідок поглинання звуку в повітрі, дБА 

(прийнятий 3 дБ, згідно мал.9 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013).  

Результати розрахунків рівнів шуму по кожній з 8-ми октав з середньогеометричними 

частотами наведені в таблиці 1.5.13.  

Розрахунком показано, що на межі житлової забудови рівень звукового тиску буде 

нижче нормативного рівня.  

Відстань до найближчої житлової забудови складає ~2100 м, рівень шуму дизель-

генератора і фонових значень при максимальному навантаженні складає 83 дБ.  

L = 83 – 20lg(2100) + 10lg(1) – 0 – 10lg(2*3,14) = 2,1 дБ. 

Отже, при роботі обладнання на максимальну потужність в нічний час еквівалентний 

рівень шуму не перевищує нормативних значень (45 дБ) на території, що прилягає до житлової 

забудови.  
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Таблиця 1.5.13 – Результати розрахунків рівнів шуму по кожній з 8-ми октав з середньо 

геометричними частотами 

Роз’яснення  Умовні 

позна-

чення  

Максимальний рівень звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами (Гц)  

La, 

макс  

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Джерело 1  L1 73 84 72 61 61 58 53 49 71 

Фоновий 

рівень шуму  
Lф 80 75 73 71 71 67 58 50 75 

Кількість працюючих 

джерел  
1+фон  

Максималь-

ний звуковий 

тиск на 

площадці  

Lcум.і=10

lgΣ(степ. 

(10;0.1*п.

1))  

74 82 75 78 77 75 71 64 83 

Коефіцієнти та поправки  

Поправка за 

фактором 

направленості 

джерела шуму  

10lg(Ф)= 

10lg(1)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поправка за знаходженням 

у просторіджерела 

випромінювання звуку 

10lg(Ω)=10lg(2π)  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Затухання 

звуку в 

атмосфері, 

дБА  

ΔLАпов  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розрахунки рівнів звукового тиску  

На межі 

житлової 

забудови 

(R=2100 м)  

Lа = Lwа- 

20lg(R) + 

10lg(Ф) - 

10lg(Ω) – 

ΔLАпов  

8 10 8,3 9 8,8 8,3 7,3 5,5 10,3 

Нормативні рівні 

звукового тиску на межі 

житлової забудови  

67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

Таким чином, отримані результати свідчать про дотримання вимог ДБН В.1.1-31:2013 та 

ДСП 173-96. 

 

1.5.6 Оцінка рівня вібрації 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. Для зниження 

розповсюдження вібраційного шуму передбачається використання захисних кожухів, 

ізоляційних покриттів та віброізолюючих матів. 

Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-монтажних роботах, не 

перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні 

санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». На межі найближчої житлової 

забудови (с. Братське на відстані ~2100 м) рівень вібрації визначається як «відсутній» за 

санітарно – гігієнічними нормативами. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 

робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 
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обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 

контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 

паспортним або нормативним даним. 

При виконанні вище зазначених заходів негативного впливу виробничої вібрації на 

довкілля не очікується. 

 

1.5.7 Ультразвук, електромагнітні хвилі і іонізуючі випромінювання 

Період реконструкції 

Нешкідливі для людей рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань встановлені 

«Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань», Київ, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

01.08.96 р. № 239. В електричній мережі напругою більше 1000 В можуть утворюватись 

електромагнітні поля частотою 50 Гц, які чинять теплову і іншу дію, що виявляється в різного 

роду порушеннях життєдіяльності організму людини. 

В електричній мережі напругою більше 1000 В утворюються електромагнітні поля 

частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу дію. Це виявляється в різного роду порушеннях 

життєдіяльності організму людини. 

Електромагнітні випромінювання можуть шкідливо впливати на навколишнє 

середовище при використанні струму промислової частоти напругою 220 кВ і більше.  

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від 

можливого впливу електромагнітного випромінювання. 

Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище не 

буде, додаткових заходів по його запобіганню не передбачається. 

Зварювальні роботи можуть супроводжуватись наступними небезпечними і шкідливими 

виробничими чинниками умов праці: 

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації; 

- підвищений рівень інфрачервоної радіації; 

- підвищений рівень електромагнітних випромінювань; 

- дія радіоактивних речовин при контролі зварних швів. 

Для виключення перерахованих чинників або зниження їх дії при зварюваних роботах 

потрібно дотримуватись правил охорони праці і промислової безпеки: 

- в зоні проведення зварювальних робіт забороняється знаходитися стороннім або не 

зайнятим безпосередньо на цих роботах особам; 

- відстань від зони контролю якості зварних з’єднань до робочої зони складання і 

зварювання стиків має бути не менше 50 м; 

- для захисту очей від сліпучого світла і інтенсивного ультрафіолетового і 

інфрачервоного випромінювання необхідно використовувати світофільтри, вживані в окулярах, 

масках, щитках. 

В процесі роботи необхідно стежити за справним станом ізоляції токопроводів і 

пускових пристроїв. Не допускається попадання на ізоляцію води, дизельного палива і інших 

нафтопродуктів. Пересувні електростанції, електрозварювальні агрегати і інше устаткування 

мають бути обладнані вимикачами та надійно заземлені. 

Не допускається робота в зонах з рівнем звуку понад 80 дБА без використання засобів 

індивідуального захисту слуху. Забороняється навіть короткочасне перебування працюючих в 

зонах з рівнями звуку вище 135 дБА. 
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Для усунення шкідливої дії вібрації на працюючих передбачається зниження її 

конструктивними або технологічними заходами; зменшення вібрації на шляху її поширення 

засобами віброізоляції і та поглинання вібрації. 

За умов виконання всіх передбачених заходів при реконструкції об’єкту вплив 

негативних факторів на організм людини та оточуюче середовище буде зведений до мінімуму. 

Період експлуатації 

Запроектований об'єкт не випромінює ультразвукові, електромагнітні або іонізуючі 

хвилі.  

Концентрація природних радіонуклідів в будматеріалах, що передбачається 

використовувати, не перевищує 370 Бк·кг-1 , що дорівнює середній для земної кори і створює 

дозу опромінювання близько 1,0 мЗв·рік-1.  

Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє середовище 

проектом не передбачаються.  
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ 

ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ 

ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

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. 

Попередній аналіз показав, що запропонований (базовий) варіант є більш доцільним з 

екологічної та економічної сторін. 

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 
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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). 

Основні причини обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних 

наслідків:  

- допустимий вплив на атмосферне повітря;  

- допустимий вплив на водні ресурси;  

- відсутність негативного впливу на земельні ресурси та надра;  

- відсутність негативного впливу на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, 

клімат та мікроклімат, техногенне середовище;  

- допустиме шумове та вібраційне навантаження;  

- відсутність світлового, теплового та радіаційного забруднення;  

- застосування найкращих доступних технологій;  

- позитивний вплив на соціальне середовище.  

Альтернатива обрання запропонованого варіанту з точки зору впливу на довкілля 

приведена в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Обрання запропонованого варіанту з урахуванням екологічних наслідків  

№ Чи може реалізація діяльності спричинити: 
Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації Так Ймовірно Ні 

1 2 3 4 5 6 

Повітря 

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел? 
  +     

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

пересувних джерел? 
  +     

3. Погіршення якості атмосферного повітря?     +   

4. Появу джерел неприємних запахів?   +     

5. Зміни повітряних потоків, вологості, температури 

або ж будь-які локальні чи регіональні зміни 

клімату? 

    +   

Водні ресурси  

6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води?     +   

7. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема 

таких показників як температура, розчинений 

кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)? 

  

  

  

  +   

8. Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у 

водні об’єкти? 
    +   

9. Значне зменшення кількості вод, що 

використовуються для водопостачання населенню? 
    +   

10. Збільшення навантаження на каналізаційні системи 

та погіршення якості очистки стічних вод? 
    +   

11. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, 

пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або 

підтоплення)? 
    +   
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Продовження таблиці 2.1 

№ Чи може реалізація діяльності спричинити: 
Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації Так Ймовірно Ні 

1 2 3 4 5 6 

12. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод 

або зміни обсягів води будь-якого поверхневого 

водного об’єкту? 
    +   

13. Порушення гідрологічного та гідрохімічного 

режиму малих річок регіону? 
    +   

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних 

вод? 
    +   

15. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи 

скидів або ж шляхом порушення водоносних 

горизонтів)? 

    

+  

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів?   +   

Відходи 

17. Збільшення кількості утворюваних твердих 

побутових відходів? 
    +   

18. Збільшення кількості утворюваних чи накопичених 

промислових відходів IV класу небезпеки? 
    +   

19. Збільшення кількості відходів I - III класу 

небезпеки?  
    +   

20. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів 

поводження з відходами? 
+       

21. Утворення або накопичення радіоактивних 

відходів? 
   +    

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового 

шару? 
+       

23. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 

ґрунтів? 
    +   

24. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу?    +   

25. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві 

потоки, провали землі та інші подібні загрози через 

нестабільність літогенної основи або зміни 

геологічної структури? 

    +   

26. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній 

або планованій практиці використання земель? 
+       

27. Виникнення конфліктів між ухваленнями цілями 

ДДП та цілями місцевих громад?  
  +     

Біорізноманіття та рекреаційні зони 

28. 

Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного 

фонду (зменшення площ, початок небезпечної 

діяльності у безпосередній близькості або на їх 

території тощо)? 

  
  

  
+   

29. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній 

чисельності або територіальному представництві? 

    
+ 

  

30. Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому? 

    
+ 

  

31. Порушення або деградацію середовищ існування 

диких видів тварин? 

    
+ 
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Закінчення таблиці 2.1 

№ Чи може реалізація діяльності спричинити: 
Негативний вплив Пом’якшення 

існуючої 

ситуації Так Ймовірно Ні 

1 2 3 4 5 6 

32. Будь-який вплив на кількість і якість наявних 

рекреаційних можливостей? 

  + 
  

  

33. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-

культурної спадщини? 

    
+ 

  

      

34. Інші негативні впливи на естетичні показники 

об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду 

мальовничих краєвидів, появу естетично прийнятих 

місць, руйнування пам’ятників природи тощо)? 

    

+ 

  

Населення та інфраструктура  

35. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності, та 

зростанні кількості населення будь-якої території? 
  +  

36. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або 

виникнення нових потреб у житлі? 
  +  

37. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему? 

Зміни в структурі транспортних потоків? 
  +  

38. Необхідність будівництва нових об’єктів для 

забезпечення транспортних сполучень? 
  +  

39. Потреби нових або суттєвий вплив на наявні 

комунальні послуги? 
+    

40. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз 

для здоров’я людей? 
  +  

Екологічне управління та моніторинг 

41. Послаблення правових і економічних механізмів 

контролю в галузі екологічної безпеки? 
  +  

42. Погіршення екологічного моніторингу?   +  

43. Усунення наявних механізмів впливу органів 

місцевого самоврядування на процеси 

техногенного навантаження? 

  +  

44. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних 

галузей виробництва? 
 +   

Інше 

45. Підвищення рівня використання будь-якого виду 

природних ресурсів? 
  +     

46. Суттєве вилучення будь-якого не відновлюваного 

ресурсу? 
    +   

47. Збільшення споживання значних обсягів палива або 

енергії? 
  +     

48. Суттєве порушення якості природного середовища?     +   

49. Появу можливостей досягнення короткотермінових 

цілей, які ускладнюватимуть досягнення 

довготривалих цілей у майбутньому? 

    +   

50. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які 

самі по собі будуть значними, але у сукупності 

викличуть значний негативний екологічний ефект, 

що матиме значний негативний прямий або 

опосередкований вплив на добробут людей? 

    +   
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ 

СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В адміністративному відношенні реконструкція діючого полігону для складування 

твердих побутових відходів згідно до проектних матеріалів розміщено поза межами населених 

пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. Планована 

діяльність розміщена на відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. 

Площа полігону для складування ТПВ складає 11,2508 га.     

Сумський район – район Сумської області України. Районний центр – місто Суми, яке не 

входить до складу району. 

Сумський район Сумської області знаходиться в східній частині Сумської області. Район 

розташований у зоні лісостепу.  

Район межує з: Краснопільським районом на сході, Тростянецьким і Лебединським 

районами на півдні, Білопільським районом на заході, та Курською областю Росії на півночі.  

Площа території Сумського району становить 1853,5732 км2, 7,8% від території області. 

Чисельність населення складає 63,059 тис. осіб  

Районом протікають річки Псел, Сумка, Сула, Сироватка, Олешня, Локня, Снагість, 

Синяк, Крига, Каланчак, Сухоносівка, Гуска, Крупець, Стрілка, Бездрик.  

Сумський район відноситься до районів аграрного типу, спеціалізується на виробництві 

сільськогосподарської продукції.  

Основне сполучення між населеними пунктами районів відбувається автомобільними 

шляхами. 

Найближчими населеними пунктами до місця розміщення планованої діяльності (ділянка 

реконструкції полігону для складування ТПВ), є:  

- у північному напрямку с. Вехня Сироватка на відстані ~7000 м; 

- у північно-східному напрямку с. Кам’яне на відстані ~4000 м; 

- у східному напрямку с. Юсупівка на відстані ~5500 м; 

- у південно-східному напрямку с. Братське на відстані ~2100 м; 

- у південному напрямку с. Градське на відстані ~2800 м; 

- у південно-західному напрямку с. Гребенниківка на відстані ~5500 м; 

- у західному та північно-західному напрямках с. Нижня Сироватка на відстані ~5800 та 

6600 м відповідно. 

 

3.1 Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію» інформація про стан довкілля 

(екологічна інформація) – відомості та/або дані про стан складових довкілля та його 

компоненти, включаючи:  

- генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими;  

- фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, 

шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в 

галузі навколишнього природного середовища, політику, законодавство, плани і програми);  

- стан здоров'я та безпеки людей умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд 

тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%81%D0%BB%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_%28%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%29
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- інші відомості та/або дані. Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце 

розташування військових об'єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом. На основі доступної екологічної інформації встановлено наступні факти. 

 

3.2 Кліматична характеристика 

Клімат даного району помірно-континентальний з теплим тривалим літом і відносно 

холодною зимою. 

Середня річна температура повітря складає +6,6°С, середньомісячна температура самого 

теплого місяця (липня) становить +25,0°С, самого холодного (січня) – -7,7°С. Перехід 

температури повітря через 0° спостерігається навесні в середньому у двадцятих числах березня, 

восени – в другій декаді листопада. 

В окремі спекотні дні температура повітря може підвищуватись до 38°С (спостережний 

максимум), а в дуже холодні сурові зими знижуватись до -37°С (спостережний мінімум). 

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через +5°С відбувається у 

весняний період у середньому 13/IV, восени 22/X. Середня тривалість вегетаційного періоду 

192 дні. Середня дата настання осінніх заморозків відноситься до 3/X, припинення весняних до 

2/V. Середня тривалість безморозного періоду 153 дня. 

Річна норма опадів становить 603 мм. Опади протягом року випадають нерівномірно, 

найбільша їх кількість, зазвичай, випадає у липні, найменше в лютому. Місячні суми можуть 

коливатися в межах від 0 до 183 мм, у середньому 33÷37 мм. Спостережуваний добовий 

максимум опадів 88 мм. 

Середня дата утворення стійкого снігового покриву ставиться до 15/ХІІ, руйнування до 

26/III, повного сходження до 7/IV. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом становить 

у середньому 111 днів. Середня з найбільших декадних висот снігового покриву досягає 220 

мм, максимальна 440–500 мм, запас води у снігу 10% забезпеченості 110 мм.  
 

Таблиця 3.2.1. – Основні кліматичні характеристики 

 

Максимальна глибина промерзання ґрунту - 150 см, розрахункова глибина сезонного 

промерзання ґрунту, визначена, згідно з ДБН ст. 2.1-100-2009, становить 137 см. Середня дата 

відтавання ґрунту до глибини 30 см 6/IV, повного відтавання 13/IV. Максимальна швидкість 

№ Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

1. 
Температура повітря, 

°С 
-7,7 -6,4 -1,1 7,9 14,9 18,0 25,0 18,2 13,0 6,6 0,6 -4,1 6,6 

2. Опади, мм 43 33 38 39 55 68 77 62 45 38 52 53 603 

3. 
Відносна вологість 

повітря,  % 
86 82 76 58 48 49 52 51 53 67 82 86 66 

4. Швидкість вітру , м/с 5,6 5,9 5,6 4,8 4,5 3,9 3,7 3,6 4,0 4,7 5,6 5,4 4,8 

5. 

Абсолютний 

максимум 

температур, °С 

7 6 17 26 32 34 36 38 34 26 19 10 38 

6. 
Абсолютний мінімум 

температур, °С 
-36 -33 -28 -14 -6 0 5 2 -6 -19 -22 -33 -36 
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вітру 4% забезпеченості сягає 23 м/с, середня з максимальних річних 18 м/с, середня річна 

швидкість вітру 4,1 м/с. Переважання вітру в теплий період року північно-західне. 

Середньорічна відносна вологість повітря – 78%, середній річний дефіцит вологості повітря 2,6 

мм. Річна норма сумарного випаровування з поверхні суші становить 508 мм, з водної поверхні 

558 мм. 

Згідно з картою кліматичного районування України (рис. 3.1) територія робіт 

відноситься до Північної атлантико-континентальної кліматичної області лісостепової зони 

східного кліматичного району. 

Рис. 3.1 – Карта кліматичного районування України 

 

Фізико-географічне районування: кліматична зона III – лісостепова зона (ДБН Б.2.2-

12:2019, додаток А). 

Архітектурно-будівельне та кліматичне районування: I – північно-західний район. 

Архітектурно-будівельне кліматичне районування: район – північно-західний (ДСТУ-Н 
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Б В.1.1.-27:2010). 

Згідно з додатком В ДБН В.2.4-2-2005, територія відноситься до IV зони нестійкого 

зволоження, .звК = 0,75÷1,2. 

Особливості клімату значною мірою залежать від впливу радіаційного чинника, 

зумовленого географічною широтою місцевості, яка визначає показники сонячної радіації. 

Тривалість сонячного сяяння з півночі на південь області зростає від 1900 до 1980 годин за рік; 

кількість сумарної сонячної радіації – від 101 до 104 ккал/см2 за рік; показники радіаційного 

балансу – від 44 до 46 ккал/см2 за рік. Переважну частину сонячної енергії поверхня області 

отримує в теплий період року, в основному впродовж другої половини весни і в літні місяці. 

Радіаційний баланс території в середньому за рік є додатнім, а на взимку – від'ємним. 

Другим за впливом на особливості клімату є чинник циркуляції атмосфери. Рівнинний 

характер поверхні області сприяє поширенню над її територією повітряних мас трьох типів і 

шести підтипів. Серед трьох зональних типів переважають повітряні маси помірних широт 

(понад 2/3 днів за рік). Арктичні повітряні маси панують в понад 1/10, а тропічні – понад 1/5 

кількості днів за рік. 

У понад 2/3 кількості днів у році панує континентальний підтип повітряних мас − із 

суходолу Євразії; у 1/3 днів панує морський підтип повітряних мас (із північної та центральної 

Атлантики та внутрішніх морів – Середземного, Чорного, Азовського). Упродовж останніх 

десятиліть спостерігаються деякі тенденції в характеру циркуляції атмосфери, що впливають на 

зміни клімату. Практично зникла, так звана, «Вісь Воєйкова», північніше якої панувало західне 

перенесення повітряних мас і циклональний тип погоди, а південніше – східне перенесення й 

антициклональний тип погоди. 

Останнім часом узимку різко зменшився вплив Сибірського баричного максимуму, який 

зумовлював антициклональну погоду (морозну і суху), та посилився вплив циклонів (із 

Ісландського мінімуму, Середземноморської баричної депресії та Чорноморської баричної 

улоговини). Це призвело до збільшення середньої температури повітря в найхолодніший місяць 

– січень на 3-4°C, та середньої температури повітря за рік на +1°C. Зросла також середня 

температура повітря у більшості місяців року. Річний хід температури повітря майже повністю 

співпадає з річним ходом розподілу сонячної радіації.  

Одним із найважливіших кліматичних показників є середня місячна температура 

повітря. 

Особливості клімату значною мірою залежать від впливу радіаційного чинника, 

зумовленого географічною широтою місцевості, яка визначає показники сонячної радіації. 

Тривалість сонячного сяяння з півночі на південь області зростає від 1900 до 1980 годин за рік; 

кількість сумарної сонячної радіації – від 101 до 104 ккал/см2 за рік; показники радіаційного 

балансу – від 44 до 46 ккал/см2 за рік. Переважну частину сонячної енергії поверхня області 

отримує в теплий період року, в основному впродовж другої половини весни і в літні місяці. 

Радіаційний баланс території в середньому за рік є додатнім, а на взимку – від'ємним. 

Другим за впливом на особливості клімату є чинник циркуляції атмосфери. Рівнинний 

характер поверхні області сприяє поширенню над її територією повітряних мас трьох типів і 

шести підтипів. Серед трьох зональних типів переважають повітряні маси помірних широт 

(понад 2/3 днів за рік). Арктичні повітряні маси панують в понад 1/10, а тропічні – понад 1/5 

кількості днів за рік. 

У понад 2/3 кількості днів у році панує континентальний підтип повітряних мас − із 

суходолу Євразії; у 1/3 днів панує морський підтип повітряних мас (із північної та центральної 
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Атлантики та внутрішніх морів – Середземного, Чорного, Азовського). Упродовж останніх 

десятиліть спостерігаються деякі тенденції в характеру циркуляції атмосфери, що впливають на 

зміни клімату. Практично зникла, так звана, «Вісь Воєйкова», північніше якої панувало західне 

перенесення повітряних мас і циклональний тип погоди, а південніше – східне перенесення й 

антициклональний тип погоди. 

Останнім часом узимку різко зменшився вплив Сибірського баричного максимуму, який 

зумовлював антициклональну погоду (морозну і суху), та посилився вплив циклонів (із 

Ісландського мінімуму, Середземноморської баричної депресії та Чорноморської баричної 

улоговини). Це призвело до збільшення середньої температури повітря в найхолодніший місяць 

– січень на 3-4°C, та середньої температури повітря за рік на +1°C. Зросла також середня 

температура повітря у більшості місяців року. Річний хід температури повітря майже повністю 

співпадає з річним ходом розподілу сонячної радіації.  

Одним із найважливіших кліматичних показників є середня місячна температура 

повітря. 

В таблиці 3.2.2 приведені метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають 

умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для Сумського району 

Сумської області за даними «Сумського обласного центру з гідрометеорології» по метеостанції 

«Суми», згідно з листом № 03-39/13-50 від 28.01.2020 р. (Додаток К). 

 

Таблиця 3.2.2 – Метеорологічні характеристики району планованої діяльності  

Найменування характеристик  Величина  

1 2 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А  180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості  1 

Середня максимальна температура повітря липня, Т°С 25,0 

Середня мінімальна температура повітря січня, Т°С -7,7 

Повторюваність напрямків вітру, %  

- Пн 9,4 

- ПнС 9,2 

- С 13,6 

- ПдС 17,5 

- Пд 12,1 

- ПдЗ 10,5 

- З 15,0 

- ПнЗ 12,7 

Переважаючий напрям вітру  південно-східний  

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), 

повторення перевищення якої складає 5%, м/с  

12-13 

Максимальна зареєстрована швидкість вітру, м/с 34 

Середня річна кількість опадів, мм 603 

 

Температура ґрунту пов‘язана з температурою повітря. Найбільш низька 

середньомісячна температура ґрунту спостерігається у січні-лютому.  

Найважливішим фактором, що впливає на розсіювання шкідливих речовин в атмосфері, 

є вітер, його напрямок і швидкість. Домінуючий напрямок вітру в січні – східний та південно-

східний. Домінуючий напрямок вітру в липні – західний. 

Атмосферні опади на території області, в основному, випадають при проходженні  
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північно-західних циклонів.  

Зима в межах території характеризується нестійкою погодою, пов'язаною з частою 

зміною характеру атмосферних процесів. Перша половина зими відзначається активною 

циклонічної діяльністю, якою зумовлена похмура, вітряна погода з частими опадами. Така 

погода зумовлена впливом Ісландського баричного мінімуму. Вторгнення арктичного повітря в 

тилу циклонів викликає значне зниження температури повітря, посилення вітру, виникнення 

хуртовин. При тривалому надходженні теплих повітряних мас із середземноморськими і 

чорноморськими циклонами спостерігається тепла погода з опадами, відлигами (понад 30 днів 

за зиму), ожеледдю і туманами. Сніговий покрив при цьому може руйнуватися повністю. 

З приходом весни відбувається ослаблення циркуляційних процесів; посилюється роль 

радіаційного фактору, а також вплив підстилаючої поверхні. Весняна погода нестійка. В цей час 

може спостерігатися різке пониження і підвищення температури, обумовлене відповідно 

затоками арктичного (із Арктичного максимуму) і тропічного повітря (із Азорського 

максимуму), а також суховіїв – південно-східних вітрів, які приносять повітря, трансформоване 

з арктичного в континентальне тропічне над територією Середньої Азії й Казахстану. 

Перша половина весни (з температурою повітря від 0°С до +5°С) зберігає ще риси 

зимового сезону. У цей час ще переважає циклонічна діяльність; зростання температури 

відбувається повільно, оскільки велика кількість тепла йде на руйнування снігового покриву. У 

другу половину весни (з температурою повітря від 5° до 15°) посилюється вплив Азорського 

антициклону. Температура повітря інтенсивно підвищується за рахунок прогрівання земної 

поверхні. 

У літні місяці головну роль відіграє радіаційний чинник кліматоутворення. На початку 

літа ще часті циклони по лінії полярного фронту, який розділяє місцеве прогріте повітря і 

прохолодне вологе повітря, яке вторгається із Північної Атлантики. Циклони супроводжуються 

грозами і частими зливами. У другій половині літа переважає антициклональна спекотна суха 

погода. Висока температура повітря найчастіше спостерігається в липні і серпні.  

Сталий перехід середньодобової температури повітря через +15°С в бік її пониження 

приймається за початок осені. З початком осені відбувається перебудова літнього типу 

циркуляції на зимовий. Вплив Азовського антициклону послаблюється. Зростає вплив 

Ісландського мінімуму та частота вторгнення арктичного повітря. Раніше починався вплив 

Сибірського антициклону. 

Пониження температури повітря восени відбувається поступово. З переходом 

середньодобової температури через 10°С закінчується активна вегетація рослин. 

На період експлуатації 3- черги полігону ТПВ негативних впливів на клімат і 

мікроклімат не передбачається. Змін мікроклімату не очікується. Відсутні значні виділення 

теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню 

інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

 

3.3 Атмосферне повітря 

Короткий кліматичний огляд окремих метеорологічних показників клімату, які в 

подальшому будуть враховані при проведенні розрахунків викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та при виконанні розрахунків розсіювання цих речовин приведено в 

таблиці 3.2.2, згідно довідки, яка була надана Сумським обласним центром з гідрометеорології 

(Додаток К). 



70 
 

 

Коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 

мають такі величини: 

- коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А=180 [31]; 

- коефіцієнт рельєфу місцевості, η= 1 [31]. 

Фонові концентрації основних забруднюючих речовин, які характеризують стан 

атмосферного повітря району планованої діяльності реконструкція полігону для складування 

твердих побутових відходів на території В. Бобрицького старостинського округу 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області приведено в таблиці 

3.3.1, згідно з листом № 01-20/1587 від 07.09.2020 р. Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної адміністрації (Додаток Л).  
 

Таблиця 3.3.1 – Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Забруднююча речовина  Нормативи якості 

атмосферного повітря 

(ГДК), мг/м3 

Гігієнічні 

нормативи ОБРД, 

мг/м3 

Фонова 

концентрація, 

мг/м3  

1 2 3 4 

Азоту діоксид  0,2 - 0,018 

Вуглецю оксид  5,0 - 0,4 

Діоксид сірки  0,5 - 0,02 

Аміак  0,2 - 0,08 

Сажа  0,15 - 0,06 

Сірководень  0,008 - 0,0032 

Метан  - 50 20 

Бенз(а)пірен 1×10-6 - 0,4×10-6 

Вуглеводні граничні С12-С19 1,0 - 0,4 

Пил недиференційований за 

складом 
0,5 - 0,05 

 

Ці величини фонових показників в подальшому використовуються при виконанні 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин і оцінці впливу планованої діяльності на 

атмосферне повітря. 

Загалом, стан атмосферного повітря залишається сприятливим, на що вказують фонові 

концентрації забруднюючих речовин, затверджені Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної адміністрації (Додаток Л). 

Для визначення забруднення повітря проводиться відбір проб атмосферного повітря на 

межі СЗЗ полігону для складування ТПВ (500 м) та на межі найближчої житлової забудови. 

Відбір та дослідження проб повітря виконує ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ 

України». Протоколи дослідження проб повітря наведено у додатку М. 

 

3.4 Геологічне середовище 

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах земельної ділянки полігону для 

складування ТПВ не спостерігаються.  

Згідно з картою фізико-географічного районування України територія планованої 

діяльності відноситься до Сумської схилово-височинної області (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 – Карта-схема фізико-географічного районування України 

 

У геоморфологічному плані ділянка, що відведена під полігон ТПВ, приурочена до схилу 

водороздільного простору з абсолютними відмітками поверхні від 209 м до 166 м. 

На глибину розвідки в межах полігону по складуванню твердих побутових відходів 

розповсюджені верхньочетвертинні суглинки, що з поверхні гумусовані. підстеляються вони 

неогеновими та палеогеновими утвореннями. 

Неогенові відклади представлені пісками мілкими малого ступеню водонасичення 

жовтого, білого кольору, залягають вони з глибини 0,6 до 8,4 м. 

 

  



72 
 

 

Палеогенові відклади розповсюджені в нижній частині розрізу, представлені алевритами 

та суглинками легкого та важкого механічного складу. На прилеглій території в нижній частині 

розрізу розповсюджена глина легка. Залягають вони з глибини 8,4÷15 м. поширення ґрунтів та 

їх літологічний склад відображені на геолого-літологічних розрізах по лініях 1-1*, 2-2* та 3-3*. 

У межах полігону ТПВ розповсюджений водоносний горизонт ґрунтових вод у 

палеогенових відкладах. 

Геолого-літологічний розріз по лінії 1-1* приведений на рисунку 3.3. 

Рис. 3.3 – Геолого-літологічний розріз по лінії 1-1* 
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Геолого-літологічний розріз по лінії 2-2* приведений на рисунку 3.4. 

Рис. 3.4 – Геолого-літологічний розріз по лінії 2-2*  
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Геолого-літологічний розріз по лінії 3-3* приведений на рисунку 3.5. 

Рис. 3.5 – Геолого-літологічний розріз по лінії 3-3* 
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Опис інженерно-геологічного елементу (колони свердловин) приведено на рисунку 3.6. 

Рис. 3.6 – Інженерно-геологічний елемент   
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Ґрунтові води на території полігону ТПВ виявлені на глибині 20,5÷22,0 м. Напрямок 

ґрунтового потоку південно-західний. Більш детально геологічні та гідрогеологічні умови 

наведені у звіті про інженерно-геологічні вишукування. 

 
 

3.5 Грунти  

Згідно з картою фізико-географічного районування України планована діяльність 

відноситься до лісостепової зони, східноукраїнського краю, сумської схилово-височинної 

області. 

Згідно з картою геоморфологічного районування України (рис. 3.7) район планованої 

діяльності відноситься до Середньоруської області пластово-денудаційних височин на 

неогенових- палеогенових та крейдових відкладах. 

Рис. 3.7 – Карта-схема геоморфологічного районування України  
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Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, Поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів. 

У геоморфологічному плані ділянка, що відведена під полігон ТПВ, приурочена до 

схилу водороздільного простору з абсолютними відмітками поверхні від 209 м до 166 м. 

Рельєф ділянки рівний із загальним нахилом у західному напрямку. Під’їзд до полігону 

здійснюється по трасі Н-12, а далі вправо вздовж посадки по існуючій під’їзній дорозі до 

території господарської зони діючого полігону для складування ТПВ.  

Найбільш поширеними ґрунтоутворюючими породами являються леси і лесовидні 

суглинки, представлені породами солового, алювіального і делювіального походження. По 

механічному складу ці породи дуже різноманітні – глинисті, суглинисті, супіщані і піщані, на 

яких сформувались ті чи інші ґрунти, різні за своєю родючістю. В залежності від наявності 

гумусу в складі ґрунту, а також характеру процесу ґрунтоутворення на території державного 

підприємства можна виділити основні типи ґрунтів:  

– сірі лісові (темно-сірі і сірі);  

– дерново-підзолисті (слабо-підзолисті, середньо-підзолисті);  

– лучно-болотні.  

Згідно з публічною кадастровою картою України на території провадження планованої 

діяльності переважають темно-сірі опідзолені ґрунти (див. рис. 1.5 Звіту). 

Темно-сірі лісові ґрунти на більшій частині території розміщені окремими ділянками і 

характерні для рівних місць і пологих схилів. Своєрідною особливістю темно-сірих лісових 

ґрунтів являється відсутність підзолистого ґоризонту, але в деяких місцях зустрічаються його 

сліди.  

Фізико-механічні властивості ґрунтів приведені в таблиці 3.5.1. 
 

Таблиця 3.5.1 – Фізико-механічних властивостей грунтів  

№ 

п/п 

Показник Ін-

декс 

Супі-

сок 

твер-

дий 

Пісок 

міл-

кий 

Суг-

ли-

нок 

на-

пів-

твер-

дий 

Суг-

линок 

опіко-

чений 

 

Суг-

линок 

тугоп-

ласти-

чний 

Глина 

темно-

бурого 

кольо-

ру 

Гли-

нис-

тий 

але-

врит 

Номер інженерно-геологічного 

елементу 
2 3 4 5 6 7 8 

 

Грануло- 

метричний 

склад, мм 

2-0,5 

0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

0,1-

0,05 

  

5.5 

30.7 

50.4 

12.3 

     

1 
Вологість на межі 

текуч. 
ωl 25.3  34.5 24.7 25.0 35.9 38.7 

2 
Вологість на межі 

розкат. 
ωр 20.5  18.8 19.2 15.1 15.1 14.6 

3 Число пластичності Мр 4.8  15.7 5.5 9.9 20.8 24.1 

4 Природна вологість % ω 13.7  22.2 14.2 17.9 17.8 18.6 

5 Показник текучості ІL -1.54  0.21 -0.19 0.29 0.13 0.17 
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Нижня частина гумусового ґоризонту значно світліша, а під ним часто незначний по 

товщині перехідний ґоризонт. Ці ґрунти мають добре розвинутий ілювіальний ґоризонт, 

розділений на дві частини, верхню з незначним вмістом гумусу і нижню, де гумусу майже не 

має. Темно-сірі ґрунти за механічним складом, відносяться до середньо-суглинистих, а часом і 

важкосуглинистих.  

Відбір та дослідження проб ґрунту на території полігону та на відстані 50, 100, 200 та  

500 м від межі полігону для складування ТПВ виконує ДУ «Сумський обласний лабораторний 

центр МОЗ України». Протоколи дослідження проб ґрунту наведені у додатку Н. 

 
 

3.6 Гідрологічні умови  

Згідно з картою гідрологічного районування України територія планованої діяльності 

відноситься до Верхньопсельсько-Сіверськодонецької підобласті підвищеної водності 

(рис. 3.8). 

Рис. 3.8 – Карта-схема гідрологічного районування України  
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Згідно до карти гідрохімічного районування України територія планованої діяльності 

відноситься до території розповсюдження сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-натрієвих 

поверхневих вод (рис. 3.9). 

Рис. 3.9 – Карта-схема гідрохімічного районування України 

 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на водні об’єкти: прибережні захисні 

смуги та водоохоронні зони об'єктів в межах території планованої діяльності – дотримуються. 

Відстань від країв (бортів) полігону для складування ТПВ до водоохоронної зони найближчого 

водного об’єкту становить: 

- північно-східному напрямку – ~1200 м (ставок без назви);  

- південно-східному напрямку становить ~1000 м (струмок без назви); 

- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).  
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Відстань до найближчої річки Бобрик у східному напрямку становить ~5600 м. 

Графічне відображення розташування полігону для складування ТПВ відносно 

водоохоронних зон та прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на рисунку 

1.4 даного Звіту. 

В межах ділянки полігону для складування ТПВ розповсюджений водоносний горизонт 

грунтових вод в палеогенових відкладах. 

Ґрунтові води на території полігону ТПВ виявлені на глибині 20,5-22,0 м та на відмітках 

146.7-150.2. Напрямок ґрунтового потоку південно-західний. Сезонні коливання можуть 

досягати, протягом року до 1 м. 

Для моніторингу за якістю ґрунтових вод передбачені чотири контрольні (спостережні) 

свердловини: одна – на в’їзді, три – на західній межі полігону. 

Глибина спостережних свердловин – 28 м. 

В межах полігону для складування ТПВ створена локальна режимна мережа 

спостережень ґрунтових вод.  

В межах полігону ТПВ КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР підприємством ДУ 

«Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться гідрохімічний 

моніторинг підземних вод.  

Гідрохімічні дослідження підземних вод полігону для складування ТПВ  

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР включають себе відбір проб природних вод на 

лабораторний аналіз та визначення фізико-хімічної характеристики природних вод.  

Проби природних вод відбиралися в спостережних точках локальної режимної мережі у 

відповідності з регламентом моніторингу.  

Локальна режимна мережа спостережень полігону для складування ТПВ  

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР складається з 4 спостережних свердловин, пробурених на 

перший від поверхні водоносний горизонт.  

Протоколи дослідження проб води підземної наведені у додатку П. 

 

3.7 Біорізноманіття    

Збереження біорізноманіття в Україні розглядається як система заходів щодо збереження 

екофонду – ієрархічної системи біоти, що охоплює гено-, демо-, цено-, екосистеми, біоми в їх 

єдності з навколишнім природним середовищем.. 

Біорізноманіття є національним ресурсом України, збереження та невиснажливе його 

використання визнано одним із головних пріоритетів державної політики у сфері 

природокористування, екологічної безпеки та охорони довкілля, невід’ємною умовою 

поліпшення його стану та екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку. 

Біологічне різноманіття кожного регіону, в тому числі й досліджуваного, значною мірою 

залежить від стану ландшафтів, які є фундаментом для існування природних екосистем. Вони і 

складають найважливіший природний ресурс – біологічне розмаїття.  

Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, Поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів.  

Найбільшою складністю та строкатістю характеризується ландшафтна структура 

річкових долин, що обумовлено надзвичайною неоднорідністю мезо- і мікрорельєфу, умов 

зволоження, складу гірських порід і позначається в особливостях грунтово-рослинного 

покриву.  
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Взагалі, природні ландшафти цієї місцевості значною мірою антропогенно 

трансформовані, напрямок господарської діяльності району – аграрно-індустріальний.  

Серед природних ландшафтів району дотепер найкраще збереглись заплавні ландшафти. 

Найбільшої трансформації зазнали типові для регіону лісостепові ландшафти, але окремі їх 

частини (найчастіше на рівні фацій) збереглись у природному стані, в основному, по балках, 

крутосхилах та курганах. 

 

3.7.1 Рослинний світ  

В області нараховується 55 видів судинних 50 рослин і 10 видів грибів, занесених до 

Червоної книги України та Європейського Червоного списку, а також 123 види рослин та 22 

видів грибів, що є регіонально рідкісними. 

Сумська область розташована в межах лісостепової зони. На її території представлені: 

нагірні діброви, байрачні дубові ліси, березові ліси, лучні степи, різнотравно-типчаково-

ковилові степи, соснові і широколистяно-соснові ліси, заплавні луки, прибережно-водна 

рослинність; рослинність антропогенного походження.  

Сумський район лежить у лісостеповій зоні України, для якої властивий підтип 

рівнинних лугових степів. У рослинному покриві таких степів як правило представлені 

дернинні та кореневищні злаки – види ковили, вузьколисті дернинні види костриці тонконіг 

вузьколистий та кострець безостий. Характерними видами для цих степів є ксерофільні та 

еумезофільні види різнотрав‘я. З чагарників відмічаються види рокитника, дрік красильний. 

Ефемери та ефемероїди майже відсутні.  

Полезахисні лісосмуги в районі представлені з клену ясенелистого або американського, 

клену гостролистого, ясену високого і тополі чорної. Зараз вони перетворились у густі смуги 

високих дерев, крайні ряди яких лежать майже горизонтально, опираючись на ґрунт нижніми 

гілками. Дерева ясену і видів клену дають масовий самосів, а тополі ще й кореневу поросль. 

Існуючий полігон для складування ТПВ розташовується на орендованій земельній 

ділянці раніше використовуваній під сільгоспугіддя.  

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 

оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР (Додаток А).  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо земельної ділянки, 

яка надана КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР наведено у додатку Б.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, кадастровий номер 5922380800:06:001:0100.  

Відповідно до листа № 01-20/1875 від 12.10.2020 р. Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної адміністрації земельна ділянка з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100, під полігоном для складування ТПВ площею 11,2508 га, що 

розташована на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області не відноситься до територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (Додаток Е). 
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3.7.2 Тваринний світ  

У системі зоогеографічного районування територія досліджень належить до Східно-

Європейської ділянки листяного лісу та лісостепу району мішаного, листяного лісу та лісостепу 

Східно-Європейського округу Європейсько-Західносибірської лісової провінції Бореальної 

Європейсько-Сибірської під області Палеарктичної області. 

Згідно з картою ареалів поширення тваринного світу України планована діяльність 

розташована на території, де біотопи докорінно змінені людиною (сільськогосподарські угіддя).    

Територія планованої діяльності входить до лісостепового зоогеографічного району, для 

якого характерні такі види тварин, як хохуля та ховрах (європейський і крапчастий). Карта 

зоогеографічного районування України наведена на рисунку 3.10.  

Рис. 3.10 – Карта зоогеографічного районування України 

 

Основною і найбільш важливою характерною особливістю лісостепу Сумського району 

є чергування лісових ділянок з відкритими полями. Цей чинник зумовлює наявність мішаної 

фауни. В лісах зосереджені тварини, життя яких пов'язане з деревами, а для полів характерні 
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степові види. Існує багато тварин, які потребують і використовують специфічність лісостепової 

зони – живуть у лісі, а на відкритих ділянках шукають їжу, живуть в одному місці, а 

розмножуються в іншому і т. і. В лісі живуть лось, благородний олень, косуля і кабан.  

Із хижаків, крім лисиці і ласки, зустрічаються: куниця, лісовий тхір, горностай, 

єнотовидний собака і вовк. Гризуни в лісах представлені білкою, лісовою сонею, жовтогорлою 

мишею, рудою лісовою полівкою і полівкою підземною.  

Птахи представлені великою кількістю видів. Це солов'ї, лісові щерики, козодої, 

вівчарки, вальдшнеп, славки, коноплянки, ворони, сороки, лелеки, дятли, кібчики, сови і багато 

інших.  

Степова фауна, мабуть більше ніж будь-яка інша, зазнала змін. Степи майже повністю 

були розорені, а значить ареали деяких степових тварин значно зменшились, або повністю 

ліквідовані. Разом з тим, внаслідок зміни ландшафтних умов, окремі степові види, як то: заєць-

русак, хом'як, ховрахи, сіра куріпка, перепел, степовий лунь розширили свій ареал. 

Лісозахисні смуги створили нові умови для заселення, стали містками для розселення 

тваринного світу.  

Збереглися і представники незайманих степів. Це перш за все байбак, або сурок. Дві 

колонії цього звірка існують на Харківщині. Є в степах краю великий тушканчик, або земляний 

заєць, сліпак, сірий хом'як. Є звичайно заєць, їжаки і інші. Серед рептилій є степова гадюка, 

ящірка.  

Річки, озера і болота мають досить багату фауну. Значні зміни в фауні водоймищ сталися 

в зв'язку з будівництвом водосховищ, каналів, зрошувальних систем, ставків. Основним видом 

риби в ставках є короп, тобто напівдомашня форма сазана. Є також карась, линь, судак. 

Найбільш поширені у водоймищах лящ, щука, судак, сом, плітка, окунь, синець та інші.  

Багато водноболотних птахів. Це перш за все качки, поганки, кулики, крячки, 

очеретянки. Є на Сумщині й дикі гуси, білолоба казарка. 

Планована діяльність по реконструкції полігону для складування ТПВ розташовується 

на території існуючого полігону поза межами об’єктів лісового та природно-заповідного фонду, 

вплив на тваринний світ відсутній. 

 
 

3.8 Природно-заповідний фонд  

Станом на 01.01.2018 р. на території Сумській області налічується 269 об’єктів 

природно-заповідного фонду загальною площею 176813,4246 га, що становить 7,42 % від площі 

області («показник заповідності»). Сучасна мережа природно-заповідних об’єктів включає 19 

об’єктів загальнодержавного значення площею 50,5 тис. га (28,5 %) та 250 об’єктів місцевого 

значення площею 126,35 тис. га (71,5 %).  

Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про зміни в мережі територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду області» оголошено об’єктами природно-заповідного 

фонду місцевого значення заказники місцевого значення «Куликівський», «Голубівський», 

«Куданівське болото» в Лебединському районі, гідрологічні пам’ятки природи «Криниця 

Свята» та «Криниця в Редьчиному яру» в Роменському районі та ботанічну пам’ятку природи 

«Туранівські ялини» в Ямпільському районі. 

На території Сумського району існує 19 об'єктів природно-заповідного фонду: 

 Банний яр; 

 Битицький заказник; 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 Великорибицький (пам'ятка природи); 

 Верхньосульський-2; 

 Вільшанківський заказник; 

 Ворожбянський заказник; 

 Джерело Вакалівське; 

 Журавлиний заказник (Сумська область); 

 Золотарівський загальнозоологічний заказник; 

 Кияницький парк; 

 Лунарієвий заказник; 

 Могрицький заказник; 

 Низівський парк; 

 Озеро Журавлине; 

 Підліснівський заказник; 

 Сосна Паліцина; 

 Хотінський парк; 

 Шпилі Полтавського ярусу; 

 Юнаківський парк. 

Відповідно до листа № 01-20/1875 від 12.10.2020 р. Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної адміністрації земельна ділянка з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100, під полігоном для складування ТПВ площею 11,2508 га, що 

розташована на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області не відноситься до територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (Додаток Е). 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину 

Згідно інформації сайту Публічна частина Державного реєстру нерухомих пам'яток 

України (http://publicregistry.heritage.in.ua) на території ділянки відсутні пам’ятки культурної 

спадщини національного та місцевого значення, занесені до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України, об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найближчим об’єктом культурної 

спадщини до об’єкту проектування є – Могильник курганний «Градське», розташований у 

південному напрямку ~3,2 км від полігону для складування ТПВ (рис. 3.11).  

Період – ІІ тис. до н.е. – І тис. н.е., XVIIст. Розташування на місцевості – за 1,2 км на 

південь від південної околиці села Гратське, в полі, на високому плато струмка, правої притоки 

річки Крупець. 

Вид пам'ятки – пам’ятка археології. 

Охоронний номер – 2639-См.  

Рішення – Наказ МКУ від 18.04.2017 № 323. 

Територія полігону для складування ТПВ розміщена поза межами об’єктів 

архітектурної, археологічної та культурної спадщини, вплив – відсутній. 

 

 

 

 

 

 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%29
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Рисунок 3.11 – Карта-схема розміщення планованої діяльності відносно об’єктів 

архітектурної, археологічної та культурної спадщини 
 

Території та об'єкти екологічної мережі 

Екомережа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов 

для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного  потенціалу  

території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання 

цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через 

поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 

мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до 

законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні. 

Територія планованої діяльності у відповідності до вимог «Порядку включення 

територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196 не включена до переліків 
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територій та об’єктів екологічної мережі Сумської області. 

Території Смарагдової мережі 

Метою створення Смарагдової мережі (Emerald Network) Європи є збереження 

природної фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською 

конвенцією (1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, що й 

НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський 

підхід щодо охорони типів природних оселищ. Наразі Європейський Союз сприяє, в тому числі 

фінансово, розвитку механізмів охорони природних оселищ та визначенню спеціальних 

природоохоронних територій (ASCI) Смарагдової мережі. 

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 2000 становлять 

ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (Pan-European Ecological Network (PEEN)), яка 

також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського Союзу 

виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку мережі НАТУРА 2000, а території 

особливої охорони НАТУРА 2000 відповідають територіям особливого природоохоронного 

значення Смарагдової мережі. 

Станом на 01.01.2016 мережа займала близько 8% території України і в основному 

перекривається з існуючими територіями природно-заповідного фонду. 

Атлас-довідник природно-заповідного фонду Сумської області подає більше десяти 

територій Смарагдової мережі України в межах Сумщини. Це UA0000031 – Деснянсько-

Старогутський національний природний парк; UA0000042 – Гетьманський національний 

природний парк; UA0000048 – Середньосеймський; UA0000049 – Шалигінський заказник; 

UA0000050 – Природний заповідник «Михайлівська цілина»; UA0000051 – Верхньосульський; 

UA0000052 – Верхньоесманський заказник; UA0000053 – Богданівський заказник; UA0000062 – 

Смяцько-Знобівський; UA0000147 – Верхнє Подесіння UA0000187 – Шосткинський. 

Відстань до найближчої Смарагдової мережі «Басейн річки Сировтка» (Site_code: 

UA0000428, «Syrovatka river basin») від об’єкту реконструкції КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» 

СМР складає: – ~2,0 км, до Смарагдової мережі «Долина річки Верхній Псел» (Site_code: 

UA0000303, «Upper Psel river valley») – ~7,8 км (рис. 3.12).  

Вплив на Смарагдову мережу «Syrovatka river basin» код – UA0000428 та «Upper Psel 

river valley» – UA0000303 – відсутній.  

Здійснення моніторингу природоохоронного статусу природних оселищ та видів 

природної флори і фауни в межах Смарагдової мережі координується уповноваженим 

центральним органом.   

Види діяльності, що вже здійснюються на законних підставах на території або на 

частинах території Смарагдової мережі на момент внесення до Національного реєстру 

територій Смарагдової мережі не будуть поширюватись обмеження чи заборони в рамках 

Закону України про території Смарагдової мережі. 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Рисунок 3.12 – Карта-схема розміщення планованої діяльності відносно Смарагдової  
 

3.9 Опис ймовірної зміни довкілля без здійснення планованої діяльності  

Загальний стан навколишнього середовища потрібно вважати задовільним. Зміна 

поточного стану довкілля без провадження планованої діяльності обумовлюється глобальними 

кліматичними змінами, але за недостатністю інформації щодо прогнозування змін довкілля, 

відсутністю пунктів спостережень за станом навколишнього середовища в районі здійснення 

планованої діяльності виникає неможливість проведення аналізу та оцінки ймовірних змін 

базового сценарію без здійснення планованої діяльності. 

Слід також зазначити, що при проведенні планованої діяльності суттєвого забруднення 

компонентів довкілля не передбачається, що і буде розглянуто в наступних розділах. 

Згідно даних по фоновому забрудненню атмосферного повітря, наданими 

Департаментом захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації, 

перевищення концентрацій забруднюючих речовин в районі провадження планованої 

діяльності, враховуючи існуюче навантаження на навколишнє середовище, не спостерігається. 

Суттєвих змін стану атмосферного повітря не очікується.  

Динаміка забруднення водних об’єктів стічними водами останні роки залишається 

незмінною, змін якісного складу поверхневих вод та зміни стану довкілля не прогнозується.  

Без здійснення планованої діяльності показники якості довкілля скоріше за все 

залишаться на сучасному рівні.  
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО 

ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Територія планованої діяльності вже зазнала техногенного впливу в результаті 

функціонування існуючого полігону ТПВ.  

При провадженні планованої діяльності ймовірно зазнають короткотермінового впливу 

такі фактори довкілля: 

здоров’я населення – допустимий вплив. Найближча житлова забудова знаходиться у 

південно-східному напрямку (с. Братське) на відстані ~2100 м. Виконані розрахунки 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на період експлуатації полігону 

для складування ТПВ показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин 

складуть менше, ніж значення ГДК (з урахуванням фону), що відповідає санітарним та 

екологічним вимогам. Викиди забруднюючих речовин не будуть створювати зони забруднення 

навколо території виконання проектованих робіт та будуть знаходитись в межах нормативних 

вимог (не перевищуватимуть величин ГДК), що відповідає санітарним та екологічним вимогам. 

Розрахункові ризики розвитку неканцерогенних і індивідуального канцерогенного ефектів для 

здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів на 

об’єктів, є припустимими, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно 

мала.  

З огляду на значні відстані до населених пунктів, переважний напрямок вітру, 

дотримання технології складування, улаштування дезбар'єру на виїзді з території полігону, 

виконання будівельних і технологічних вимог проекту та нормативних рекомендацій 

соціальний рівень ризику оцінюється як “прийнятий”; 

кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) – 

негативних впливів не передбачається. 

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. В результаті 

провадження планованої діяльності відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні; 

атмосферне повітря – допустимий вплив. При проведенні робіт по реконструкції 

полігону для складування ТПВ вплив на атмосферне повітря буде пов’язаний зі зварювальними 

операціями (викиди зварювального аерозолю і інші), проведення земляних робіт та 

експлуатацією автомобільної і будівельної техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів). 

При цьому вплив має тимчасовий характер і оцінюється як помірний.  

Після завершення проектованих будівельних робіт дія даних джерел припиниться. 

Підчас експлуатації діючого полігону для складування ТПВ джерелами забруднення 

атмосферного повітря є: дизель-генератор та сам полігон ТПВ. 

В атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини і парникові гази, як: азоту 

діоксид, оксид вуглецю, ангідрид сірчистий, сажа, метан, сірководень, вуглецю діоксид СО2. 

Згідно проведених розрахунків максимальні приземні концентрації забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій в районі розміщення 

існуючого полігону для складування ТПВ менше 1,0 ГДК і не перевищують гігієнічні 

нормативи відповідно до вимог чинного законодавства. 
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Проектовані викиди не чинитимуть негативного впливу на оточуюче природне 

середовище та на найближчу житлову забудову, яка знаходиться на значній відстані ~2100 м у 

південно-східному напрямку (с. Братське). 

Реалізація планової діяльності не призведе до утворення на території полігону ТПВ 

нових додаткових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Згідно з наказом "Про внесення змін до державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.06.96 № 173 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 362 

від 02.07.2007 нормативна СЗЗ для діючого полігону ТПВ встановлена розміром 500 м; 

геологічне середовище та підземні горизонти з прісними водами – планована 

діяльність не буде спричинювати і сприяти розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ 

природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, 

селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної 

поверхні, тощо) в районі її розташування. 

Проектні будівельні роботи не чинять негативного впливу на геологічне середовище. 

ландшафт – вплив на ландшафт в процесі реконструкції та експлуатації існуючого 

полігону для складування ТПВ не очікується; 

ґрунт – вплив на ґрунти буде тільки в період проведення реконструкції і носить 

тимчасовий характер. 

На період експлуатації об’єкту, при дотримані правил і технології виконання земельних 

робіт на етапі будівництва вплив на земельні ресурси відсутній; 

Після закінчення строку експлуатації полігону для складування ТПВ передбачається 

проведення технічної та біологічної рекультивації земель і передання їх землевласникам 

(землекористувачам), після чого землі використовуються за призначенням; 

біорізноманіття землі, стан флори, фауни та Смарагдової мережі (у тому числі 

вилучення земельних ділянок) – негативний вплив відсутній, оскільки будівельні роботи будуть 

проводитися на території існуючого полігону для складування ТПВ, де природна флора і фауна 

відсутня. Планована діяльність знаходиться поза межами територій ПЗФ та Смарагдової 

мережі.  

матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та 

культурної спадщини в районі розташування планованої діяльності – відсутні; 

соціально-економічні умови – з огляду на значну відстань до найближчої житлової 

забудови (с. Братське) на відстані ~2100 м), переважний напрямок вітру, дотримання технології 

складування, улаштування дезбар'єру на виїзді з території полігону, запобіжної ємкості системи 

збору фільтрату, виконання будівельних і технологічних вимог проекту та нормативних 

рекомендацій, негативного впливу планованої діяльності на соціальне середовище не 

очікується. 

Планована діяльність спрямована на стабілізацію санітарно-епідеміологічних умов 

проживання населення Сумської області і недопущення поширення негативних впливів 

підприємства на навколишнє середовище, попередження виникнення аварійних ситуацій. 

Виходячи з вищевикладеного, ймовірні впливи планованої діяльності щодо 

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 можна 

визначити як допустимі. 
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5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА 

МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ 

ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ - 

ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, 

ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, 

ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 

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 у 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 полігоном 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 «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР. 

На початок літа 2020 року 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 виникла необхідність 

реконструкції існуючого полігону. Основна ціль реконструкції – продовження строку 

експлуатації полігону шляхом нарощування його на один ярус на висоту 2,5 м. 

Планована діяльність спрямована на стабілізацію санітарно-епідеміологічних умов 

проживання населення Сумської області і недопущення поширення негативних впливів 

підприємства на навколишнє середовище, попередження виникнення аварійних ситуацій. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних 

ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, а також рішення про провадження даної 

планованої діяльності – Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України. 

 

5.1 Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням 

планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 

завершення такої діяльності 

В адміністративному відношенні реконструкція діючого полігону для складування 

твердих побутових відходів згідно до проектних матеріалів розміщено поза межами населених 

пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. Планована 

діяльність розміщена на відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. 

Площа полігону для складування ТПВ складає 11,2508 га.    

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 
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оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР (Додаток А).  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо земельної ділянки, 

яка надана КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР наведено у додатку Б.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, кадастровий номер 5922380800:06:001:0100.  

В підготовчий період на ділянці будівельних робіт проводяться внутрішньо-

майданчикові підготовчі роботи. Внутрішньо-майданчикові підготовчі роботи виконуються з 

метою:  

- створення сприятливих умов для виконання основних будівельних робіт;  

- забезпечення виконання робіт з реконструкції полігону для складування ТПВ;  

- створення безпечних умов виконання будівельних робіт.  

Детальний опис характеристик планованої діяльності протягом виконання підготовчих 

та будівельних робіт приведено у п. 1.3 – 1.4 даного звіту. 

В описі характеристик діяльності протягом виконання підготовчих та будівельних робіт 

для визначення оцінки впливу на довкілля розглянуто реконструкцію існуючого 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. 

Вплив на ґрунти буде тільки в період проведення будівних робіт і носить тимчасовий 

характер. На період експлуатації об’єкту, при дотримані правил і технології виконання 

земельних робіт на етапі будівництва вплив на земельні ресурси відсутній. 

Після закінчення строку експлуатації полігону для складування ТПВ передбачається 

проведення технічної та біологічної рекультивації земель і передання їх землевласникам 

(землекористувачам), після чого землі використовуються за призначенням 

В період проведення будівельно-монтажних робіт вплив на атмосферне повітря буде 

зумовлений викидами забруднюючих речовин при проведенні зварювальних операцій (викиди 

зварювального аерозолю і інші) та експлуатацією автомобільної і будівельної техніки (викиди 

відпрацьованих газів від двигунів). При цьому вплив має тимчасовий характер і оцінюється як 

помірний.  

Вплив на ґрунтові води не передбачається. 

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у водні 

об'єкти не передбачається. Планована діяльність не матиме негативного впливу на водні 

ресурси. 

Поводження з відходами при виконанні будівельних робіт не порушить вимог закону 

України «Про відходи». Вплив на навколишнє природне середовище оцінюється як 

припустимий. 

Шумове забруднення не перевищує нормативних вимог ДБН В.1.1-31:2013 та  

ДСП 173-96. 

Джерела, що створюють теплове, радіаційне забруднення, випромінення при виконанні 

будівельних робіт відсутні. 

Транскордонний вплив не очікується. Вплив на період будівельно-монтажних робіт має 

тимчасовий характер (період проведення реконструкції існуючого полігону). 
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5.2 Вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин 

Визначення доцільності проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі здійснюється при виконанні будівельно-монтажних робіт по будівництву 

полігону ТПВ. 

Відповідно до ОНД-86, у розрахунок розсіювання включені ті забруднюючі речовини, 

для яких: 
 

Мі

ГДК
> Ф 

Ф = 0,01Н при Н > 10 м; 

Ф = 0,1 при Н < 10 м, 

де:  

М (г/с) – сумарне значення викидів від всіх джерел на об‘єкті;  

ГДК (мг/м3) – максимальна граничнодопустима концентрація;  

Н (м) – середньозважена висота джерел викиду, Н<10 м.  

Визначення середньозваженої висоти виконується по формулі: 
 

Н =
5М(і) + 15М(і) + 25М(і) …

М
 

М (г/с) та Н (м) – відповідно весь викид та його середньозважена висота на об‘єкті;  

М(і) і т.д. – сумарні викиди об‘єкта в інтервалах висот джерел до 10 м включно;  

11-20 м; 21-30 м і т.д.  

Якщо всі джерела на об‘єкті низькі або наземні і висота викиду не перевищує 10 м 

(викиди можуть бути як організовані так і не організовані), то Н приймаємо меншою 10 м.  

Коефіцієнт доцільності проведення розрахунків розсіювання шкідливих речовин в 

атмосфері приведено в таблиці 5.2.1. 

 

Таблиця 5.2.1 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання ЗР 

Найменування 

забруднюючої речовини 

ГДК (ОБРВ) 

мг/м3 

М,  

г/сек 

Н,  

м 

М/ГДК Так/ні 

1 2 3 4 5 6 

Період реконструкції  

Заліза оксид (в перерахунку 

на залізо) 
0,04 0,0037 <10 0,09 ні 

Марганець та його 

з'єднання (в перерахунку на 

діоксид марганцю) 

0,01 0,0005 <10 0,05 ні 

Азоту діоксид 0,2 0,019661 <10 0,098 ні 

Сажа 0,15 0,004281 <10 0,03 ні 

Ангідрид сірчистий  0,5 0,001875 <10 0,004 ні 

Вуглецю оксид 5 0,115897 <10 0,02 ні 

Фтористий водень 0,02 0,0003 <10 0,015 ні 

Фториди добре розчинні 

неорганічні 
0,03 0,0012 <10 0,04 ні 

Фториди погано pозчинні 

неоpганічні (фтоpид 

алюмінію і кальцію) 

0,2 0,0007 <10 0,004 ні 
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Найменування 

забруднюючої речовини 

ГДК (ОБРВ) 

мг/м3 

М,  

г/сек 

Н,  

м 

М/ГДК Так/ні 

1 2 3 4 5 6 

Метан 50 0,000435 <10 0 ні 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

0,5 0,005227 <10 0,01 ні 

Пил неорганічний. який 

містить двоокис кремнію у 

%:70-20 (ш.ц.) 

0,3 0,0004 <10 0,001 ні 

Період експлуатації полігону  

Азоту діоксид 0,2 0,01268 <10 0,0634 ні 

Сажа 0,15 0,00059 <10 0,0039 ні 

Ангідрид сірчистий  0,5 0,00067 <10 0,00134 ні 

Сірководень  0,008 0,0202 <10 2,525 так 

Вуглецю оксид 5 0,00634 <10 0,0013 ні 

Метан 50 46,645 <10 0,93 так 

 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери при 

проведені робіт з реконструкції існуючого полігону ТПВ не проводилися на основі 

розрахункових даних таблиці 5.2.1. 

На період експлуатації об’єкту розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від 

джерел викидів буде виконаний згідно результатів розрахунку доцільності, для 2-х 

забруднюючих речовин. 

Також, враховуються: річна повторюваність напрямків вітру, фонові концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в долях ГДК, в районі розміщення планованої 

діяльності, що надані Департаментом захисту довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації (Додаток Л). 

Пояснення до розрахунків розсіювання шкідливих речовин у атмосфері 

Експлуатація об’єкту 

Вплив на атмосферу пов’язаний з викидами забруднюючих речовин. 

Згідно з наказом "Про внесення змін до державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.06.96 № 173 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 362 

від 02.07.2007 нормативна СЗЗ для діючого полігону ТПВ встановлена розміром 500 м. 

Підчас експлуатації діючого полігону для складування ТПВ джерелами забруднення 

атмосферного повітря є: дизель-генератор та сам полігон ТПВ. 

В атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини і парникові гази, як: азоту 

діоксид, оксид вуглецю, ангідрид сірчистий, сажа, метан, сірководень, вуглецю діоксид СО2. 

Для можливості визначення впливу на атмосферне повітря, виконані розрахунки 

розсіювання забруднюючих речовин. 

Розрахунки виконані програмою «ЕОЛ 2000h», яка реалізує «Методику розрахунку 

концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 

підприємств», ГНД – 86 [25].  

Система «ЕОЛ 2000h» дозволяє розраховувати поля забруднень для лінійної моделі 

джерела викиду шкідливих речовин та двох моделей площинного джерела.  

Масив швидкостей вітру включає задану швидкість, середньозважену швидкість U м/с у 
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долях 2,0; 1,5; 1,0; 0,5. Загальна кількість розрахункових швидкостей вітру прийнята рівною 

п’яти, а крок перебору швидкостей вітру рівним 10 градусам. 

На період експлуатації об’єкту обрано квадрат розміром 4000 м × 4000 м, крок сітки  

100 м. Розташування джерел викидів визначено в системі координат «Х-Υ» (вісь «Υ» 

спрямована на Північ, вісь «Х» - на Схід). 

В розрахунку враховане наступне: 

 коефіцієнт осідання забруднюючих прийнятий згідно п. 2.5 ГНД-86 [25]; 

 метеорологічні характеристики та коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин; 

 фонові концентрації забруднюючих речовин (п. 3.3, таблиця 3.3.1 Звіту). 

Вихідні дані для проведення розрахунків та результати розрахунків розсіювання 

забруднюючих речовин за програмним комплексом приведені у додатку Т. 

Аналіз результатів розрахунку забрудненості повітряного басейну викидами 

забруднюючих речовин від джерел існуючого полігону ТПВ показав, що перевищення 

санітарних норм відсутні за всіма інгредієнтами в районі розміщення об'єкта з урахуванням 

фонових концентрацій. 

Результати виконаних розрахунків при експлуатації полігону для складування ТПВ 

довели, що максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам на межі СЗЗ (500 м) та 

на межі найближчої житлової забудови (с. Братське ~2100 м) не перевищують максимальні 

разові гранично допустимі концентрації. Максимальна приземна концентрація буде 

спостерігатися: 

- по сірководню – складе на межі нормативної СЗЗ – 0,71 ГДК та на межі найближчої 

житлової забудови – 0,45 ГДК з урахуванням фону; 

- по метану – складе на межі нормативної СЗЗ – 0,52 ГДК та на межі найближчої 

житлової забудови – 0,42 ГДК з урахуванням фону. 

Згідно проведених розрахунків максимальні приземні концентрації забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій в районі розміщення 

існуючого полігону ТПВ менше 1,0 ГДК і не перевищують гігієнічні нормативи відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

Заходи по врегулюванню викидів при несприятливих метеорологічних умовах 

(НМУ) 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах 

здійснюються відповідно до вимог методичних вказівок «Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях» - РД 5204.52-85. Відповідно до цього 

документу під регулюванням шкідливих викидів в атмосферу розуміється їх короткочасне 

скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), які призводять до 

формування високого рівня забруднення атмосфери. При розробці заходів враховується те, що 

вони повинні бути достатньо ефективними, практично здійснюваними і не повинні 

супроводжуватися значним скороченням виробництва. 

Згідно з методичними вказівками [36] під регулюванням викидів шкідливих речовин в 

атмосферу слід розуміти їх короткочасне скорочення в період несприятливих метеорологічних 

умов (НМУ), які приводять до формування високого рівня забруднення атмосферного повітря. 

При цьому, залежно від очікуваного рівня НМУ, передбачається три режими роботи 

підприємства. 

По першому режиму треба забезпечити зниження концентрації забруднюючих речовин в 
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приземному шарі атмосфери на 15-20%, по другому на 20-40% і по третьому режиму – на  

40-60 %. 

До заходів по регулюванню викидів забруднюючих речовин в атмосферу під час НМУ 

відноситься поступове скорочення і припинення роботи окремих ділянок при збереженні 

технологічного циклу. 

 
 

5.3 Вплив на довкілля зумовлений скидами забруднюючих речовин 

Діючий полігон для складування ТПВ розташований у межах правого водо-роздільного 

схилу долини у верхів’ї р. Крупець. 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на водні об’єкти: прибережні захисні 

смуги та водоохоронні зони об'єктів в межах території планованої діяльності – дотримуються. 

Відстань від країв (бортів) полігону до водоохоронної зони найближчого водного об’єкту 

становить: 

- північно-східному напрямку – ~1200 м (ставок без назви);  

- південно-східному напрямку становить ~1000 м (струмок без назви); 

- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).  

Відстань до найближчої річки Бобрик у східному напрямку становить ~5600 м.   

Графічне відображення розташування полігону для складування ТПВ відносно 

водоохоронних зон та прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на  

рисунку 1.4 даного Звіту. 

В межах земельної ділянки існуючого полігону ТПВ розповсюджений водоносний 

горизонт ґрунтових вод в палеогенових відкладах. 

Ґрунтові води на території полігону ТПВ виявлені на глибині 20,5-22,0 м та на відмітках 

146.7-150.2. Напрямок ґрунтового потоку південно-західний. Сезонні коливання можуть 

досягати, протягом року до 1 м. 

Під час здійснення планованої діяльності суттєвого змінення інженерно-геологічних 

умов не передбачається. 

Джерела мінеральних вод в районі розташування полігону ТПВ відсутні. 

Для задовольняння потреби у водних ресурсах використовується вода з існуючих джерел 

водопостачання. Вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 

питної води, призначеної для споживання людиною».    

Збір побутових стоків при будівництві об’єкту на території будівельного майданчика 

передбачається в санітарно-побутові установки контейнерного типу. В подальшому 

знешкодження побутових стічних вод виконується на найближчих очисних спорудах у 

відповідності з укладеними угодами, в зв’язку з чим забруднення води неочищеними або 

недостатньо очищеними стоками при проведенні будівельно-монтажних робіт не 

прогнозується. 

Якісний склад побутових стічних вод в період будівництва звичайний для даного виду 

стоків. 

Скидів у водні об‘єкти чи на рельєф місцевості не передбачається. 

Скиди в водні об’єкти в період експлуатації полігону – відсутні, негативного впливу не 

передбачається. 
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5.4 Вплив на довкілля зумовлений ризиками для здоров’я людей, 

об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій 

Здоров'я людини визначається складною взаємодією цілого ряду факторів: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 

навколишнього природного середовища. Визначення точного внеску окремих факторів у 

розвиток захворювання нерідко є досить важким завданням, яке ускладнюється значною 

кількістю обумовлених ними ефектів, багато з яких, до того ж, можуть зустрічатися серед 

населення і без впливу цих факторів. 

У той же час, шляхом проведення належним чином спланованих епідеміологічних та 

еколого-гігієнічних досліджень можна виявити і кількісно оцінити ризик розвитку захворювань, 

пов'язаних з шкідливою дією факторів навколишнього природного середовища для відносно 

великих груп населення. Сьогодні одним із найбільш ефективних сучасних підходів до 

встановлення зв'язку між станом навколишнього природного середовища та здоров'ям 

населення в певному регіоні чи місті, що дозволяє вирішувати подібні задачі в умовах 

обмежених термінів і фінансових можливостей, є методологія оцінки ризику. 

Методологія оцінки ризику – це вибір оптимальних у даній конкретній ситуації шляхів 

усунення або зменшення ризику, він складається з трьох взаємопов'язаних елементів: 

 оцінка ризику; 

 управління ризиком; 

 інформування про ризик. 

Саме їх сукупність дозволяє не лише виявити існуючі проблеми, розробити шляхи їх 

вирішення, а й створити умови для практичної реалізації цих рішень. 

При цьому визначення ризику від забруднення атмосферного повітря дозволяє 

прогнозувати імовірність і медико-соціальну значимість можливих порушень здоров'я при 

різних сценаріях його впливу, а ще й встановлювати першочерговість і пріоритетність заходів з 

управління факторами ризику на індивідуальному та популяційному рівнях. 

Визначення факторів ризику, доведення їх ролі у порушенні здоров'я людини, а також 

кількісна характеристика залежностей шкідливих ефектів від рівнів впливу конкретних 

факторів дозволяє оцінити реальну загрозу здоров'ю населення, що проживає на певних 

територіях, і дає об'єктивні підстави для впровадження профілактичних заходів. 

Одночасно результати можна використовувати для розрахунків економічних втрат 

суспільства у результаті погіршення здоров'я населення або визначення затрат на впровадження 

профілактичних заходів та поліпшення навколишнього природного середовища. 

Отже, сучасна методологія оцінки ризиків для здоров'я та управління ними у разі 

впровадження її у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду, дозволяє 

вирішити як традиційні, так і нові задачі профілактичної медицини з урахуванням комплексу 

соціально-економічних та екологічних проблем. 

Об’єктів культурної спадщини в районі розміщення існуючого полігону ТПВ не має, 

тому впливу на них не передбачається. 
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5.4.1 Оцінка не канцерогенного ризику впливу планованої діяльності 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення проведена відповідно 

Зміни № 1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» та Наказ 

МОЗ України від 13.04.2007 р. № 184 Про затвердження методичних рекомендацій “Оцінка 

ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря”. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (HI) за формулою: 

HI=∑HQi,  

де: 

HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою: 

HQi=Сi/RfCi, де: 

Cі – розрахункова концентрація i-ої речовини, мг/м3 (приймається максимальна); 

RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3, згідно [17]. 

HQ=1 – гранична величина прийнятого ризику (п. 4.4.1 Методичні рекомендації  

МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря. Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. Київ,2007) 

Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.4.1. 
 

Таблиця 5.4.1 – Критерії оцінки не канцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як зневажливо малий 

< 1 

Гранична величина, що не потребує 

термінових заходів, однак не може 

розглядатися як досить прийнятна 

1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів 

зростає пропорційно збільшенню HQ 

> 1 

 

Сірководень НQ = 0,003582/0,008 = 0,4478 <1 

По інших речовин розрахунок розсіювання забруднюючих речовин не проводився через 

його недоцільність (див. п. 5.2 даного Звіту). 

HІ = 0,4478< 1 

Таким чином, ризик розвитку неканцерогенних ефектів на проектованому об'єкті вкрай 

малий, оцінюється як прийнятний. 

 

5.4.2 Оцінка канцерогенного ризику впливу планованої діяльності 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розраховується згідно формули:  

ICRi= Cі × URi 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 

Канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, що 

забруднюють атмосферу (СRa), визначається згідно з формулою: 

СRa=∑ ICRi, 
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де ICRi – канцерогенний ризик i-ої речовини. 

Оцінка канцерогенного ризику здійснюється згідно з таблицею 5.4.2. 
 

Таблиця 5.4.2 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику Ризик протягом 

життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і 

населення. Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження 

ризику 

>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все 

населення необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення 

джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення 

питання про заходи з управління ризиком 

10-3 – 10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, 

встановлюються гігієнічні нормативи для населення) 
10-4 – 10-6 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при 

проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів 
<10-6 

 

На проектованому об'єкті не використовуються і не викидаються канцерогенні речовини 

 

5.4.3 Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності проведена відповідно Зміни  

№ 1 до [18]. Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на 

яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності з урахуванням особливостей 

природно-техногенної системи. Оцінне значення соціального ризику (Rs) визначається за 

формулою: 

Rs = СRа × Vu × (N / Т) × (1-Nр), 

де Rs – соціальний ризик, чол./рік; 

СRа = 1×10-6, безрозмірний коефіцієнт; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, який 

визначається відношенням площі відводу під об'єкт господарської діяльності до площі об'єкта; 

N – чисельність населення, що визначається: а) за даними мікрорайону розміщення 

об'єкта, якщо такі є у населеному пункті; б) за даними усього населеного пункту, якщо немає 

мікрорайонів, або об'єкт має місто утворююче значення; в) за даними населених пунктів, що 

знаходяться в зоні впливу об'єкта проектування, якщо він розташований за їх межами, N = 45 

чол.; 

Т – середня тривалість життя, 70 років; 

Nр – коефіцієнт, який визначається, як відношення кількості додаткових робочих місць 

до чисельності населення для розрахунку (N). При реконструкції із збільшенням кількості 

робочих місць визначається відношенням кількості додаткових робочих місць до попередньої 

кількості; при зменшенні – відношенням абсолютного значення скорочення робочих місць до 

попередньої кількості. Nр = 0. 

Nр = ∆ Nр / N; 

Nр = ∆ Nр / Nrm, 

де∆ Nр  – кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком «мінус»); 

Nrm – попереднє кількість робочих місць. 
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Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється згідно таблиці 5.4.3. 
 

 

Таблиця 5.4.3 – Класифікація рівнів соціального ризику планованої діяльності 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більший ніж 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і не 

прийнятний для населення 
10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 

Прийнятний Менший ніж 10-6 

 

Оціночне значення соціального ризику складає: 

𝑅𝑠=1×10−6× (45 / 70)× (1-17/45) = 4,05×10-7, 

що відноситься до прийнятного рівня.  

Таким чином, оцінка ризику відповідно до таблиці 5.4.3 становить менше ніж 10-6, отже 

рівень соціального ризику планованої діяльності оцінюється як прийнятний.  

 

5.4.4 Ризики для об’єктів культурної спадщини  

Згідно до постанови КМУ від 3 вересня 2009 р. № 928 та Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України в зоні впливу планованої діяльності відсутні об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини. Виходячи з вище наведеного, впливу на матеріальні 

об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну і культурну спадщину з боку планованої 

діяльності не відбуватиметься. 

 

5.5 Вплив зумовлений використанням у процесі провадження 

планованої діяльності природних ресурсів 

5.5.1 Грунти і землі 

Згідно з картою фізико-географічного районування України планована діяльність 

відноситься до лісостепової зони, східноукраїнського краю, сумської схилово-височинної 

області. 

Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів.  

У геоморфологічному плані ділянка, що відведена під полігон ТПВ, приурочена до 

схилу водороздільного простору з абсолютними відмітками поверхні від 209 м до 166 м. 

Земельна ділянка під існуючим полігоном для складування твердих побутових відходів 

розміщена поза межами населених пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області. 

Ґрунти в межах планованої діяльності представлені темно-сірими опідзоленими 

ґрунтами. 

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 

оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, кадастровий номер 5922380800:06:001:0100.  
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В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання 

корисних копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються. 

При виконанні будівельних робіт необхідно дотримуватись вимог нормативних 

документів, що дозволить виключити негативний вплив техногенних факторів та порушення 

структури ґрунту.  

Вплив на ґрунти буде тільки в період проведення робіт з реконструкції існуючого 

полігону для складування ТПВ і носить тимчасовий характер. 

На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що вплив планованої 

діяльності на земельні ресурси та ґрунти буде допустимим. Вплив на надра здійснюватися не 

буде. 

Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами, визначається відповідно до 

статті 167 Земельного Кодексу України. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює 

забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних 

речовин, забороняється. 

На період експлуатації об’єкту, при дотримані правил і технології виконання земельних 

робіт на етапі реконструкції вплив на земельні ресурси відсутній. 

Після завершення складування ТПВ проектом передбачаються заходи по влаштуванню 

технічного екрану із суглинистого ґрунту товщиною 40 см, який забезпечить скидання 

атмосферних опадів за межі полігону. 

Закриття полігону здійснюється після відсипання його на проектну відмітку. Відсипаний 

полігон ТПВ вносить зміни в природний ландшафт, змінюючи умови його функціонування. 

Найбільш доцільно використовувати територію полігону, що припиняє своє 

функціонування, під зелений масив.  

Влаштування додаткових зелених насаджень буде вносити позитивний вплив на 

навколишнє середовище. Зелень є потужним біологічним фільтром, що очищує повітря від 

диму, газів, пилу. Зелені рослини в процесі своєї життєдіяльності виділяють кисень та 

поглинають вуглекислоту, що має важливе значення для оздоровлення навколишнього 

середовища. 

Закриття полігону намічається здійснювати в дві черги.  

У першу чергу на спланованій ущільненій поверхні полігону влаштовується технічний 

екран із суглинистого ґрунту. На поверхні полігону на екрані встановлюються вісім реперів для 

моніторингу за стабілізацією поверхні полігону. 

Рекультивація полігону ТПВ проводиться після завершення стабілізації закритого 

полігону ТПВ – процесу зміцнення ґрунту звалища, досягнення ним постійного стійкого стану. 

Спеціальні природоохоронні заходи виконуються з метою максимального зниження 

негативного впливу звалища сміття на навколишнє середовище. 

Комплекс спеціальних природоохоронних заходів включає: 

- технічну рекультивацію; 

- відведення біогазу; 

- біологічну рекультивацію. 

Більш детальний опис проведення технічної і біологічної рекультивації після закриття 

полігону для складування ТПВ приведений в п. 1.5.4 даного Звіту. 

 

 



101 
 

 

5.5.2 Біорізноманіття 

Згідно з картою фізико-географічного районування України планована діяльність 

відноситься до лісостепової зони, східноукраїнського краю, сумської схилово-височинної 

області. 

Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів. 

Згідно з картою геоморфологічного районування України (див. рис. 3.7) район 

планованої діяльності відноситься до Середньоруської області пластово-денудаційних височин 

на неогенових- палеогенових та крейдових відкладах. 

Флора і фауна носить перехідний характер від лісостепової до степової зони, 

характерною ознакою яких є чергування незначних ділянок хвойних, листяних лісів із значними 

масивами степу. 

У системі зоогеографічного районування територія досліджень належить до Східно-

Європейської ділянки листяного лісу та лісостепу району мішаного, листяного лісу та лісостепу 

Східно-Європейського округу Європейсько-Західносибірської лісової провінції Бореальної 

Європейсько-Сибірської під області Палеарктичної області. 

Згідно з картою ареалів поширення тваринного світу України планована діяльність 

розташована на території, де біотопи докорінно змінені людиною (територія існуючого 

полігону ТПВ). 

Озера, струмки, річки та інші види природних водойм на території розміщення полігону 

ТПВ відсутні. 

Відповідно до листа № 01-20/1875 від 12.10.2020 р. Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної адміністрації земельна ділянка з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100, під полігоном для складування ТПВ площею 11,2508 га, що 

розташована на території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області не відноситься до територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду (Додаток Е). 

Оскільки роботи з реконструкції будуть проводитися на території існуючого полігону 

для складування ТПВ, де природна флора і фауна відсутня, то негативні впливи планованої 

діяльності під час реконструкції та експлуатації об’єкту на біорізноманіття рослинного і 

тваринного світу не передбачаються.  

Вплив зумовлений використанням у процесі планованої біорізноманіття не 

передбачається. 

Оцінка впливу на рослинний світ 

На території планованої діяльності об'єкти рослинного світу занесені до Червоної книги 

України та до переліку регіонально рідкісних рослин Сумської області, затвердженого 

рішенням Сумської обласної ради «Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на 

території Сумської області» від 18 листопада 2011 р. – відсутні. Місце провадження планованої 

діяльності, буде здійснюватися за межами населених пунктів В. Бобрицького старостинського 

округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.  

Деревна та чагарникова рослинність на діючому майданчику полігону ТПВ відсутня, 

зносу не передбачено.  

Оцінка впливу на тваринний світ 

Територія планованої діяльності входить до лісостепового зоогеографічного району, для 

якого характерні такі види тварин, як хохуля та ховрах (європейський і крапчастий). Карта 
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зоогеографіного районування України наведена на рисунку 3.10 даного звіту. 

 

На території планованої діяльності об'єкти тваринного світу занесені до Червоної книги 

України та до переліку регіонально рідкісних видів тварин Сумської області, затвердженого 

рішенням Сумської обласної ради «Перелік рідкісних видів тварин, що підлягають особливій 

охороні на території Харківської області» від 18 листопада 2011 р. – відсутні. 

Негативний вплив на тваринний світ відсутній, оскільки реконструкція буде 

проводитися в межах існуючого полігону ТПВ, де природна фауна відсутня. Планована 

діяльність знаходиться поза межами територій ПЗФ та Смарагдової мережі.  

Шляхи міграції птахів на території України приведено на рисунку 5.1. 

Рис. 5.1 – Шляхи міграції птахів 

 

Основні міграційні шляхи та райони масового скупчення перелітних птахів, які 

характерні для України (Додаток 3 до Правил орнітологічного забезпечення польотів державної 

авіації України (підпункт 3 пункту 16 розділу І). 
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1. Придніпровський шлях міграції (рис. 5.2) – головний напрямок сезонних перельотів 

для більшості птахів в Україні. На цьому шляху здебільшого характерна присутність 

водоплавних та коловодних видів птахів (качки, гуси, кулики, поганки, лелеки, сірий журавель, 

чернь морська, чернь чубата), для яких головний напрямок міграції збігається з напрямком 

долини річки Дніпро та його східних приток, а також сухопутні птахи (граки, шпаки, 

жайворонки, багато дрібних горобиних). На аеродромах поблизу придніпровської смуги 

міграції з весни до глибокої осені зберігається складна орнітологічна обстановка. 

Рис. 5.2 – Придніпровський шлях сезонної міграції птахів України 
 

2. Причорноморсько-азовський шлях міграції (рис. 5.3) здебільшого пролягає вздовж 

узбережжя Чорного та Азовського морів. Тут існують сприятливі умови для мігруючих птахів, 

особливо водно-болотного комплексу (гусей, лебедів, качок, чайок, мартинів, крячок тощо). У 

період міграції зона поблизу причорноморсько-азовської смуги міграції дуже птахонебезпечна, 

особливо навесні в березні – квітні, а восени – в жовтні – листопаді. 

3. Північний (Поліський) широтний шлях міграції (рис. 5.4) здебільшого проходить у 

північній частині України, уздовж долин річок Прип’ять і Десна. По ньому навесні перелітають 

на схід зимуючі у західній Європі (восени – у зворотному напрямку) такі види птахів: білолоба 

гуска, лебідь-шипун, крижень, а також гуси, граки, жайворонки тощо. Ці птахи в періоди їх 

інтенсивних перельотів (у кінці березня – на початку квітня та в жовтні) часто створюють 

складну орнітологічну обстановку в цьому регіоні. 

4. Широкофронтальний меридіанний шлях міграції (рис. 5.5) є характерним навесні (з 

півдня на північ) та восени (з півночі на південь) для таких видів птахів: сіра чапля, білий та 

чорний лелеки, чирок. 

5. Масові місця зимівлі (рис. 5.6) водоплавних та коловодних птахів (лебеді, гуси, качки, 

окремі види чайок тощо) здебільшого знаходяться уздовж узбереж Чорного та Азовського 

морів(у незамерзаючих частинах). 
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Рис. 5.3 – Причорноморсько-азовський шлях сезонної міграції птахів в Україні 

Рис. 5.4 – Північний (Поліський) широтний шлях сезонної міграції птахів в Україні 
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Рис. 5.5 – Широкофронтальний меридіанний шлях сезонної міграції птахів в Україні 

Рис. 5.6 – Масові місця зимівлі перелітних птахів в Україні 
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Оцінка впливу на ландшафт 

Ландшафт – територія, що складається з природних або природних та антропогенних 

компонентів і комплексів, які взаємодіють між собою. 

Ландшафт району планованої діяльності лісостеповий, Поєднання 

широколистянолісових і лучно-степових ландшафтів.  

Найбільшою складністю та строкатістю характеризується ландшафтна структура 

річкових долин, що обумовлено надзвичайною неоднорідністю мезо- і мікрорельєфу, умов 

зволоження, складу гірських порід і позначається в особливостях грунтово-рослинного 

покриву.   

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР після відпрацювання полігону ТПВ будуть 

проведені заходи спрямовані на відновлення первинного стану та цінних характеристик 

ландшафтів в тому числі заходи по рекультивації земель.   

Крім того, КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР буде дотримуватись вимог та положень 

визначених Європейською ландшафтною конвенцією та Всеєвропейською стратегією 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.  

 
 

5.5.3 Водні ресурси 

Обмеження щодо зменшення негативного впливу на водні об’єкти: прибережні захисні 

смуги та водоохоронні зони об'єктів в межах території планованої діяльності – дотримуються. 

Відстань від країв (бортів) полігону до водоохоронної зони найближчого водного об’єкту 

становить: 

- північно-східному напрямку – ~1200 м (ставок без назви);  

- південно-східному напрямку становить ~1000 м (струмок без назви); 

- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).  

Відстань до найближчої річки Бобрик у східному напрямку становить ~5600 м.  

Полігон твердих побутових відходів розміщений поза межами водоохоронних зон і 

прибережних захисних смуг. 

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за 

додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад і центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів. 

Графічне відображення розташування полігону ТПВ відносно водоохоронних зон та 

прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на рисунку 1.4 даного Звіту. 

Водопостачання на період реконструкції полігону твердих побутових відходів на 

господарсько-побутові та питні потреби працівників буде здійснюватися за рахунок привозної 

води відповідно до договору. Вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».    

Для приготування їжі буде використовуватися привозна бутильована вода, згідно 

договорів постачання. 

Збір побутових стоків при будівництві об’єкту на території будівельного майданчика 

передбачається в санітарно-побутові установки контейнерного типу. В подальшому 

знешкодження побутових стічних вод виконується на найближчих очисних спорудах у 

відповідності з укладеними угодами, в зв’язку з чим забруднення води неочищеними або 
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недостатньо очищеними стоками при проведенні будівельно-монтажних робіт не 

прогнозується. 

Скиди в водні об’єкти відсутні.  

 

5.6 Вплив на довкілля зумовлений технологією і речовинами, що 

використовуються 

Територія полігону являє собою компактно зблоковані між собою різні за своїм 

призначенням зони, які підпорядковані одному технологічному процесу: господарська зона; 

зона складування відходів; зона збору (накопичення) технологічних вод (ставок накопичення 

фільтрату); зона складування ґрунту для ізоляції ТПВ. Для захисту ґрунтових вод від 

забруднення фільтратом, відповідно до вимог нормативних документів, полігон облаштовано 

протифільтраційним екраном із застосуванням бентонітових матів, згідно з європейськими 

стандартами. Поверхня дна й укосів ретельно планувалася та ущільнювалася під укладання 

протифільтраційного екрану, який виконаний на європейському рівні.  

Технології і матеріали передбачені для використання при впровадженні даної планованої 

діяльності відповідають сучасним вимогам для забезпечення мінімізації впливу на довкілля.  

Проектними матеріалами та Звітом з ОВД прийняті технологічні рішення та заходи, які 

забезпечуватимуть виконання вимог норм і правил, обмежуватимуть негативний вплив об’єктів 

планованої діяльності на екологічне середовище зумовлений технологією і речовинами.  

Під час експлуатації об’єкту, наслідки діяльності якого можуть шкідливо вплинути на 

безпеку населення та довкілля, здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання 

виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Заходи інженерного 

захисту населення і території повинні передбачати:  

- спорудження інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями 

безпеки та надійності;  

- реалізацію заходів санітарної охорони території, які передбачені даним звітом.  

Прийнятий комплекс технічних рішень з початком проектованої діяльності забезпечує 

виконання вимог екологічного та санітарного законодавства, а також забезпечує експлуатаційну 

надійність об’єктів стосовно навколишнього техногенного середовища.  

Відповідні заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій, та забезпечити запобіганню негативного впливу на довкілля чи його пом’якшення до 

незначного та допустимого рівня. 

 
 

5.7 Вплив зумовлений шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та 

радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а 

також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 

Розрахунок шуму наведений в розділі 1.5.5 показав відсутність перевищення санітарних 

норм. 

Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 

робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового і попереджувального ремонту 

обладнання з обов’язковою післяремонтною перевіркою вібраційних характеристик, а також 

контроль вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності 

паспортним або нормативним даним.  
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Світлове, теплове та радіаційне забруднення при реконструкції та експлуатації полігону 

для складування ТПВ – відсутнє. 

Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від 

можливого впливу електромагнітного випромінювання. 

Здійсненням операцій у сфері поводження з відходами  

Дані про кількість відходів та вплив на довкілля при здійсненням операцій у сфері 

поводження з відходами наведені в розділі 1.5.1 даного Звіту. 

 

5.8 Вплив на геологічне середовище 

Планована діяльність не буде спричинювати і сприяти розвитку небезпечних 

геологічних процесів та явищ природного та техногенного походження (тектонічних, 

сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і 

властивостей масивів порід, деформації земної поверхні, тощо) в районі її розташування. 

Роботи з 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 не чинять негативного впливу на геологічне середовище. 

Потреби у розробленні додаткових заходів з охорони надр немає. 

 

5.9 Вплив на умови життєдіяльності людини 

В адміністративному відношенні реконструкція діючого полігону для складування 

твердих побутових відходів згідно до проектних матеріалів розміщено поза межами населених 

пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. Планована 

діяльність розміщена на відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. 

Площа існуючого полігону для складування ТПВ складає 11,2508 га.  

Найближчими населеними пунктами до місця розміщення планованої діяльності (ділянка 

складування ТПВ), є:  

- у північному напрямку с. Вехня Сироватка на відстані ~7000 м; 

- у північно-східному напрямку с. Кам’яне на відстані ~4000 м; 

- у східному напрямку с. Юсупівка на відстані ~5500 м; 

- у південно-східному напрямку с. Братське на відстані ~2100 м; 

- у південному напрямку с. Градське на відстані ~2800 м; 

- у південно-західному напрямку с. Гребенниківка на відстані ~5500 м; 

- у західному та північно-західному напрямках с. Нижня Сироватка на відстані ~5800 та 

6600 м відповідно. 

Земельна ділянка існуючого полігону для складування ТПВ межує: 

- з півночі – землями сільськогосподарського призначення; 

- зі сходу – землями сільськогосподарського призначення; 

- з півдня та заходу – лісосмугою (землі Краснопільського агролісгоспу) за нею землями 

сільськогосподарського призначення. 

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 
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оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР. 

Найближчий населений пункт до місця проведення планованої діяльності є с. Братське. 

Братське – село в Україні, в Сумській області, Населення становить 45 осіб. Орган 

місцевого самоврядування – Василівська сільська рада. 

З огляду на значну відстань до найближчої житлової забудови (с. Братське) на відстані 

~2100 м), переважний напрямок вітру, дотримання технології складування, улаштування 

дезбар'єру на виїзді з території полігону, запобіжної ємкості системи збору фільтрату, 

виконання будівельних і технологічних вимог проекту та нормативних рекомендацій, 

негативного впливу планованої діяльності на соціальне середовище не очікується. 

Планована діяльність спрямована на стабілізацію санітарно-епідеміологічних умов 

проживання населення Сумської області і недопущення поширення негативних впливів 

підприємства на навколишнє середовище, попередження виникнення аварійних ситуацій. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України. 

Виходячи з вищевикладеного, ймовірні впливи планованої діяльності щодо 

реконструкції існуючого полігону для складування твердих побутових відходів на території 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області можна визначити як 

допустимі. 

 

5.10 Вплив на об′єкти техногенного характеру 

На виконання Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони від 26 листопада 1998 р. "Про нейтралізацію і відвертання загроз, обумовлених 

екологічною і техногенною обстановкою в країні", який спрямовано на консолідацію зусиль 

державних органів виконавчої влади, направлених на попередження аварій, катастроф, а також 

удосконалення системи регулювання екологічної політики та поліпшення стану природно-

техногенної безпеки, на подальших стадіях проектування необхідно передбачити ряд заходів 

щодо недопущення аварій, катастроф. 

Техногенні (або антропогенні) фактори загроз обумовлені господарською діяльністю 

людей: 

 надмірними викидами і скидами в навколишнє середовище відходів господарської 

діяльності за умови її нормального функціонування і за аварійних ситуацій – вплив в межах 

дозволених нормативів завдяки інженерним рішенням проекту; 

 необґрунтованими відчуженням територій під господарську діяльність – вплив 

відсутній, вилучення територій сільськогосподарського, природоохоронного призначення 

виключене; 

 надмірним залученням до господарського обігу природних ресурсів – земельних, 

водних, надр – в обґрунтованих межах. 

Забезпечення збереження та експлуатаційної надійності об'єктів навколишнього 

техногенного середовища є гарантією виключення аварій, порушень умов життєдіяльності 

людей, нанесення шкоди їх здоров'ю, а також шкоди природному середовищу. 

Всі роботи, передбачені в охоронних зонах існуючих комунікацій, організовуються і 

виконуються в суровій відповідності з Правилами охорони даних мереж, по отриманні у 

відповідних експлуатаційних організаціях погоджень, ТУ та Дозволів на проведення робіт, а 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
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також у присутності їх відповідальних представників. 

Пожежна безпека забезпечується застосуванням вогнетривких конструкцій, 

автоматичним відключенням струмів короткого замикання, заземленням електрообладнання, 

витримуванням безпечної відстані по відношенню дотику між провідниками різних фаз. 

Комплекс проектних рішень щодо запобігання можливих, вибухів і пожеж, а також 

забезпечення адекватного на них реагування, зводить до мінімуму ймовірність і тривалість 

можливих аварій, а також тяжкість їх наслідків. 

На території розміщення планованої діяльності відсутні пам′ятки архітектури, історії і 

культури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. 

Враховуючи вищесказане негативного впливу на об′єкти техногенного характеру не 

передбачається. 

 

5.11 Транскордонний вплив  

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

 

5.12 Оцінка ймовірних аварійних ситуацій 

Технічні рішення проєкту забезпечують безаварійну роботу гірничо-транспортного 

обладнання та виключають можливість аварійних ситуацій з екологічними наслідками. 

Передбачені робочим проектом рішення щодо поводження з відходами відповідають 

природоохоронному законодавству України, розробка спеціальних заходів не потрібно. 

 

5.13 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 

клімату 

Виходячи з екологічних параметрів планованої діяльності з 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 та експлуатації об’єкту 

впливу на кліматичні умови місцевості не спричинятиме. Викиди забруднюючих речовин 

вказані в розділі 1.5.2 та розділі 5.2 даного Звіту. 

Потенціали глобального потепління деяких речовин наведені в таблиці 5.12.1.  
 

Таблиця 5.12.1 – Потенціал глобального потепління деяких речовин (за даними ООН) 

Речовина Хімічна 

формула 

Час життя 

(років) 

Потенціал глобального потепління GWP 

(часовий горизонт) 

20 років 100 років 500 років 

Вуглецю діоксид  СО2 Варіативне 1 1 1 

Метан  CH4 12÷3 56 21 6,5 

Діазоту оксид N2O 120 280 310 170 

 

Кількість викидів на період експлуатації існуючого полігону для складування ТПВ 

дорівнює: вуглецю діоксиду – 1102,541 т/рік, метану – 1470,111 т/рік. 
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Виходячи з екологічних параметрів планованої діяльності з реконструкції полігону для 

складування твердих побутових відходів поза межами населених пунктів на території  

В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області впливу на кліматичні умови місцевості не спричинятиме.  

 

5.14 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої 

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 

планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 

пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на 

які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання 

природних ресурсів 

Планована діяльність по реконструкції та експлуатації існуючого полігону для 

складування ТПВ буде проводитися з дотриманням відстаней встановлених чинними 

нормативними документами, перевищення санітарно-епідеміологічних нормативів шуму, якості 

атмосферного повітря, ґрунтів та водних об’єктів не передбачається, в зоні впливу планованої 

діяльності відсутні об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти історико-культурної 

спадщини.  

Планована діяльність знаходиться поза межами територій екологічної та Смарагдової 

мережі.   

Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися 

вплив, в районі розташування об’єкту відсутні.  

В межах СЗЗ існуючого полігону інших промислових об’єктів не має, техногенні об’єкти 

відсутні – кумулятивний вплив на об’єкти довкілля малоймовірний. 

Згідно даних Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної 

адміністрації (Додаток Л), поточний стан атмосферного повітря в районі розташування 

планованої діяльності знаходиться в допустимих межах.  

Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення атмосферного 

повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, показали, що концентрації 

всіх забруднюючих речовин у атмосферному повітрі не перевищують їх гігієнічні нормативи.  
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА 

ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ 

ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ 

ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач 

раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 

середовища.  

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних 

методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.  

Якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних 

оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих 

спеціалістів-експертів. 

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними 

поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. 

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.  

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість 

зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в 

отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування 

висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.  

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної 

території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні 

стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується 

він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з 

подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому 

періоді. 

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням 

імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими 

або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних 

моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх 

співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін 

довкілля під дією певних факторів.  

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному Звіті використовувався метод 

математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити величину значень 

та відносну участь різноманітних впливів.  

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної фонової 

оцінки і оцінки впливу планованої діяльності.  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за 

методиками, допущеними до використання в України.  

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами діючого 

законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за значеннями 

граничнодопустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової забудови, а також 
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нормативами гранично допустимих викидів, встановлених Наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. та наказом 

Мінприроди України від 13.10.2009 р. № 540.  

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені на ПЕОМ за програмою 

«ЕОЛ 2000h» рекомендована для використання Мінприроди України. Розрахунковий модуль 

системи реалізує "Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 

речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86". Дана програма призначена для оцінки 

впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення 

приземного шару атмосфери.  

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє середовищу 

використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні документи, що 

встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, 

будинків і споруд від шуму", ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної 

та локальної вібрації").   

«Зона впливу» планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД-86 на підставі 

виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.  

На основі проведеної оцінки зроблено висновок, що планована діяльність не створить 

істотного впливу на стан навколишнього середовища. 

Планована діяльність буде здійснюватися у відповідності до вимог 

природоохоронного законодавства України. 

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної 

характеристики району розташування об’єкту видані «Сумським обласним центром з 

гідрометеорології» (Додаток К) та фонових концентрацій виданих Департаментом захисту 

довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації (Додаток Л). 

При прогнозуванні динаміки показників навколишнього середовища, що проводився в 

ході розробки даних матеріалів ОВД, застосовувалися методи аналогій і математичного 

моделювання. Методики, що використовувалися перелічені нижче: 

1. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЗК, Донецк, 2000. 

2. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами, Український науковий центр технічної екології, том І-ІІІ, 

Донецьк, 2004. 

3. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и 

их распределение в воздухе: Справочник. - М.: Химия, 1989. 

4. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 4.08.86. 

5. Методика визначення "Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних 

установок" Міністерство палива та енергетики України. Чинний від 01.07.2002 р. ГКД 

34.02.305-2002. 
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6. Збірник методик розрахунку вмісту забруднюючих речовин у викидах від 

неорганізованих джерел забруднення атмосфери. Донецьк. УкрНТЕК, 1994. 

7. «Інструкція установлення допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

підприємствами Мінтрансу УССР» РД 238 УССР 84001-106-89 Мінтранс УССР, К., 1989 р. 

8. ДБН В.2.4-2:2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення 

проектування. 

9. ДБН В.2.4-4:2010 Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. 

Основні положення проектування. 

Розрахунок ризиків планованої діяльності проводився згідно додатків И та Ж (Зміна 1) 

ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 

Для розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шар атмосфери та 

визначення концентрацій цих речовин використовувався програмний комплекс «ЕОЛ 2000h», 

рекомендований для використання Мінприроди України. 
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7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, 

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) 

КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Для забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища 

передбачається застосування обладнання, яке сертифіковане в Україні і яке має дозвіл органів 

Держпраці на використання. 

Ресурсозбереження та енергоефективність на сучасному етапі – пріоритетні завдання при 

будівництві та експлуатації інженерних споруд і господарських об’єктів. За оцінками 

європейських експертних організацій в галузі енергозбереження, застосування 

заощаджувальних заходів здатне підвищити економічну ефективність виробництва, на 12 – 25% 

в залежності від виду діяльності. Ощадні технології мають важливе значення для комплексного 

захисту навколишнього середовища і мають бути обов’язково враховані на стадії проектування. 

До ресурсозберігаючих заходів при діяльності, що проектується, відносяться: 

– ощадне використання водних ресурсів; 

– повторне використання відходів; 

– раціональне використання земельних ресурсів. 

Планована діяльність з 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 передбачається здійснювати одночасно з впровадженням заходів по 

охороні навколишнього природнього середовища, надр з метою попередження негативного 

впливу на довкілля. Ці заходи включають:   

- охорону повітряного середовища; 

- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення шумового впливу; 

- запобігання негативного впливу на геологічне середовище; 

- запобігання забруднення горизонтів з прісними водами; 

- охорону ґрунту від забруднення; 

- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 

впливу на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини; 

- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 

впливу на здоров’я населення; 

- заходи з охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення. 

 

7.1 Заходи спрямовані на охорону повітряного середовища 

Період реконструкції 

У період проведення будівельно-монтажних робіт (БМР) підрядник зобов’язаний: 

- додержуватись раціональних маршрутів перевезення робітників, 

комплектуючих і будівельних матеріалів згідно проекту організації будівництва. Під’їзні колії 

і комунікації повинні прокладатися по оптимальній і найкоротшій відстані з максимальним 
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використанням наявної дорожньої й інженерної мережі; 

- допускати до експлуатації тільки справну автотракторну техніку з двигунами, що 

за вмістом у відпрацьованих газах СО, NОх (карбюраторні) або за димністю 

відпрацьованих газів (дизельні) відповідають діючим в Україні екологічним нормам; 

- звести до мінімуму порожні пробіги автотранспорту та холосту роботу 

двигунів; 

- при здійсненні зварювальних та інших вогневих робіт керуватися інструкціями по 

протипожежній профілактиці; 

- суворо дотримуватись постанов місцевих органів охорони природи по 

збереженню флори і фауни в районі будівництва (забороняються миття будівельних машин і 

механізмів у водоймах, злив ПММ поза спеціально пристосованими для цієї мети місцями); 

- транспортування сипучих матеріалів до місця проведення робіт здійснювати у 

мішках або іншій герметичній тарі на бортових машинах із брезентовим покриттям; 

- паливно-мастильні матеріали, хімічні реагенти, а також інші токсичні або 

отруйні речовини, транспортувати в герметичних закритих ємностях (цистернах, бочках і 

т.п.); 

- забезпечити зберігання сипучих матеріалів на обгороджених площадках під 

навісом, що піднімається над рівнем землі з гідроізольованим настилом. 

Обов’язковими для підрядної організації на період реконструкції є виконання 

конструктивних і адміністративних заходів. 

1. Конструктивні. Заходи по зниженню рівня шуму від дорожньо-будівельних 

машин та механізмів можливо розділити на декілька груп. Перша група – конструктивні 

заходи, які пов’язані з покращанням конструкції двигунів та ходової частини машин. Друга 

група – експлуатаційні заходи, які пов’язані з регулюванням двигунів та вихлопних систем, 

закріплювальні роботи для ходової частини, застосування спеціальних глушників. Для 

малорухомих установок (наприклад, компресорів) можливе їх розміщення в спеціальних 

шумопоглинальних палатках або звукоізолюючих кабінах. Шум від компресора, який 

розміщено в палатці, знижується на 70%, а в звукоізоляційній кабіні – на 90%. 

Для звукоізоляції двигунів дорожніх машин можливе застосування захисних кожухів 

та капотів з багатошаровим покриттям з гуми, поролону тощо, за допомогою яких шум 

можливо понизити на 5 дБА. Для ізоляції локальних джерел шуму можливо використовувати 

шумозахисні екрани, завіси, палатки. 

2. Адміністративні. Час робота будівельної техніки планується виходячи з рівня 

шумового навантаження на прилеглу територію. Забороняється одночасне виконання робіт 

більше 3-х одиниць різноманітної будівельної техніки на площадці. 

Якщо в період реконструкції об'єкту, будуть надходити скарги від мешканців 

найближчих житлових будинків, щодо шумового впливу, тоді додатково необхідно встановити 

шумозахисний екран зі сторони житлової зони. 

Зниження рівня шуму за допомогою екранів може коливатись від 20 дБ – для тонких та 

до 25 дБ – для товстих екранів. Висота захисного екрану не перевищує 6 м і представляє собою 

земляний насип (2,5 м), в основі, та дерев'яний частокіл чи бетонний паркан (близько 3 -  

3,5 м). 

Період експлуатації 

В період експлуатації до заходів по охороні атмосфери, відносяться: технологічні. 

Технологічні заходи включають: 

- впровадження при реконструкції об'єкту прогресивних типів обладнання; 
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- забезпечення здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел відповідно до вимог 

дозвільних документів;  

- заборона експлуатації транспортних та інших пересувних засобів та установок, у 

викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи. 

Нормалізація якості атмосферного повітря досягається за рахунок конкретної комбінації 

технологічних заходів диференційовано для кожного виду технологічного устаткування. 

 
 

7.1.1 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення шумового впливу 

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму» з 

метою зниження рівнів шуму джерел до допустимих величин під час планованої діяльності 

будуть передбачені наступні заходи:  

- раціональне розміщення технологічного обладнання і робочих місць; 

- застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування 

малошумного технологічного обладнання; 

- застосування звукоізолювальних кожухів на шумних агрегатах;  

- застосування вібропоглинальних покриттів на тонкі вібруючі поверхні 

технологічного обладнання. 

 

7.2 Заходи спрямовані на запобігання негативного впливу на геологічне 

середовище та надра 

Планована діяльність не буде спричинювати і сприяти розвитку небезпечних 

геологічних процесів та явищ природного та техногенного походження (тектонічних, 

сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і 

властивостей масивів порід, деформації земної поверхні, тощо) в районі її розташування. 

Роботи з 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 не чинять негативного впливу на геологічне середовище. 

Потреби у розробленні додаткових заходів з охорони надр немає. 

 

7.3 Заходи спрямовані на запобігання забруднення горизонтів з 

прісними водами та ґрунтів  

Період реконструкції 

З метою охорони навколишнього середовища при проведенні робіт з реконструкції 

об’єкту необхідно обов′язково виконувати проектні рішення по збереженню атмосфери, ґрунту, 

флори та фауни, а саме: 

- чітко витримувати межі територій, що відведені під будівництво об′єктів; 

- проїзд транспорту дозволити тільки в межах відведених доріг; 

- облаштувати робочі місця будівельного майданчику контейнерами для побутових та 

будівельних відходів; 
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- злив паливно-мастильних матеріалів дозволити тільки в спеціально відведених і 

обладнаних місцях; 

- влаштовувати тимчасові будівлі та споруди у відведених місцях. 

Під час будівельно-монтажних робіт не допускати експлуатацію автотранспорту та 

будівельної техніки в технічно несправному стані, що може спричинити збільшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Під час будівельних робіт вплив на навколишнє середовище буде мати тимчасовий 

характер. 

Заходи щодо охорони водного середовища на об‘єкті здійснюються згідно вимог 

нормативних документів щодо охорони поверхневих та підземних вод від забруднення. 

Для забезпечення нормативного стану водного середовища під час реконструкції 

необхідно: 

- передбачити скид стічних вод в накопичувальні ємності з подальшим 

транспортуванням на очисні споруди. 

Охорона природи при експлуатації полігону ТПВ та при проведенні будівельних робіт 

вимагає обов′язкового виконання проектних рішень по збереженню атмосферного повітря, 

ґрунту, водоймищ, флори та фауни. 

Відповідно до Закону України про охорону навколишнього середовища, якщо 

експлуатація об‘єктів пов‘язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферу, здійснюється 

у встановленому порядку постійний контроль за якісним і кількісним складом забруднюючих 

речовин та забезпечує проведення власними силами контролю за станом забруднення 

атмосферного повітря житлових територій в зоні впливу викидів об‘єктів згідно з діючими 

стандартами та керівними документами. Основними методами при проведенні контролю 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу є прямі інструментальні виміри. У випадку 

неможливості їх проведення застосовуються розрахункові (балансові) методи контролю 

викидів. 

Період експлуатації 

Згідно з рішенням робочої групи, на території полігону проектом передбачена 

технологічна дорога, два розвантажувальних майданчики з під’їздами до них, а також 

дезінфекційна яма на виїзді. 

Крім того, проектом передбачені заходи по закриттю полігону після складування ТПВ до 

проектних відміток з влаштуванням технічного екрану забезпечуючого скид з території 

поверхневих вод. 

Огороджувальна дамба влаштовується по контуру поверхні полігону із зміщенням у бік 

карт складування на 4-4,5 м від бровки існуючої огороджувальної дамби. 

Верх огороджувальної дамби прийнятий на відмітці 178,0 м (середня висота дамби 

складає 2 м). 

На ділянці від виїзду до існуючих пожрезервуарів дамба суміщається з існуючою, 

укріпляючою дамбою. 

Для підходу до існуючих спостережних свердловин № 2-№ 6 у тілі запроектованої дамби 

проектом передбачено сходинковий марш. 

У зв’язку з нарощуванням території полігону ТПВ, влаштуванням нових 

огороджувальних дамб на висоту 2 м для забезпечення надійного, безаварійного виїзду 

автомобілів-сміттєвозів проектом передбачається влаштування нового виїзду з лівого боку від 

існуючого. 

У процесі експлуатації полігону в 2017-2019 роках мало місце значне підняття рівня 

фільтрату в спостережній свердловині № 1, розміщеній у тілі огороджувальної дамби на ділянці  
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між виїздом і існуючими пожежними резервуарами. Виходячи з цього на даній ділянці 

передбачається укріплення існуючої огороджувальної дамби шляхом підсипки її з низового 

укосу на ширину 3,5 м. 

По мірі підсипки низового укосу на укосі існуючої дамби через 30 см влаштовуються 

уступи. 

Щільність скелета ґрунту в тілі досипки повинна складати не менше (1,6 кг/дц³). 

На виїзді із полігону (в районі вагової) влаштовується контрольно-дезінфікуюча зона 

обладнана залізобетонним резервуаром довжиною 10 м, глибиною 0,3 м і шириною 4,5 м для 

дезінфекції коліс сміттєвозів. Рівень дезрозчину повинен складати 250 мм. Заповнення 

дезінфікуючої ями проводиться 3-4 рази на місяць. 

Для моніторингу за якістю ґрунтових вод передбачені чотири контрольні (спостережні) 

свердловини: одна – на в’їзді, три – на західній межі полігону. 

Глибина спостережних свердловин – 28 м. 

Після закінчення терміну експлуатації полігону передбачається проведення 

рекультивації землі. 

 

7.4 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини 

У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх 

частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

підприємством буде укладений з відповідним органом охорони культурної спадщини 

охоронний договір. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зупинить їх подальше ведення і 

протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи будуть відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного 

органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної 

території. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах території 

планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини» буде негайно інформовано органи охорони культурної спадщини, а 

також буде відповідне сприяння і не перешкоджання будь-яким роботам з виявлення, обліку та 

вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

 

7.5 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і 

зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та 

інших фізичних факторів будуть: 



120 
 

 

- здійснюватися відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, 

архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до 

рівнів, установлених санітарними нормами; 

- вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, 

встановлених санітарними нормами. 

Радіаційний контроль будівельних матеріалів буде проводитись у відповідності до вимог 

НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України». 

 

7.6 Заходи з охорони праці і техніка безпеки, санітарно-гігієнічного 

забезпечення 

Охорону праці під час виконання робіт по реконструкції існуючого полігону для 

складування твердих побутових відходів на території В. Бобрицького старостинського округу 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області необхідно забезпечити 

шляхом виконання вимог чинних в Україні законів, будівельних нормативів, правил та 

нормативних документів:  

- Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р, №2694-ХІІ; 

- ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві. Основні положення. 

Охорона праці та безпека працюючих на будівництві повинна забезпечуватись 

адміністрацією будівництва шляхом проведення відповідних заходів з цих питань, основними з 

яких є: 

 забезпечення всіх працівників, відповідно існуючих норм, засобами індивідуального 

та колективного захисту (спецодяг, взуття, окуляри та ін.); 

 вивчення всіма працівниками правил техніки безпеки під час будівництва та 

експлуатації об’єкту; 

 проведення перед початком робіт необхідного інструктажу з техніки безпеки їх 

виконання; 

 організація перевезення працівників до місця робіт тільки на обладнаних для цих 

цілей автомобілях; 

 забезпечення будівельних ділянок приміщеннями та спорудами санітарно-

побутового призначення, відповідно вимог нормативних документів з техніки безпеки, 

виробничої санітарії та ін. 

Охорона праці  

Безпечне виконання будівельно-монтажних робіт забезпечується за рахунок 

обов'язкового дотримування правил безпеки та шляхом виконання вимог чинних в Україні 

нормативних документів та інструкцій. 

Найбільш небезпечні види робіт передбачається проводити під керівництвом особи, яка 

має право на їх проведення, достатній досвід роботи, добре знає прядок ведення таких робіт та 

вимоги охорони праці при їх виконанні. 

При виконанні монтажних робіт: у робочій зоні монтажних робіт не допускається 

виконання інших робіт перебування сторонніх осіб, не дозволяється перебування людей під 

елементами, що монтуються. 

При експлуатації засобів виконання будівельно-монтажних робіт: 

- будівельні машини необхідно використовувати відповідно до призначення; 
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- забороняється залишати без нагляду будівельні машини та інші засобі механізації з 

включеним двигуном; 

- експлуатація вантажопідіймальних кранів можлива лише за умови піднімання та 

переміщення вантажів, маса яких не перевищує вантажопідіймальності крана; 

- використання електроінструменту та ручних електричних машин; 

- різних класів здійснюється згідно з правилами охорони праці під час експлуатації 

електроустановок споживачів: 

- інструмент у процесі експлуатації підлягає огляду не рідше одного разу на 10 днів, а 

також безпосередньо перед застосуванням. Несправний інструмент, що не відповідає вимогам 

безпеки, необхідно вилучити. 

При виконанні зварювальних робіт: 

- електрозварники повинні бути забезпечені спеціальним одягом з вогнестійким 

просоченням. 

-  для захисту від ураження електричним струмом електрозварники повинні 

використовувати електрозахисні засоби: рукавички діелектричні, калоші, боти. 

- не дозволяється виконувати зварювальні роботи на відкритому повітрі під час дощу 

та снігопаду. 

- місця виконання зварювальних робіт повинні бути забезпечені засобами 

пожежогасіння. 

- зварювальні апарати повинні бути заземлені. 

Пожежна безпека 

У процесі реконструкції пожежонебезпечними об’єктами являються тимчасові споруди і 

будівлі, зосереджені роботи, тимчасові виробничі підприємства, склади горючого і мастил, 

зварювальні роботи, роботи з пожежонебезпечними матеріалами та іншими. 

Причиною пожежі на будівельному майданчику можуть бути: несправність опалювальних 

нагрівальних приладів і устаткування, необережне поводження з вогнем, іскріння, поганий стан 

електрообладнання і електропроводки, само загорання матеріалів і речовин, розведення вогню і 

куріння в недозволених місцях, удари блискавки, неправильне зберігання легкозаймистих і 

горючих матеріалів, невиконання заходів безпеки при газо- і електрозварювальних роботах та інше. 

Проектом передбачається виконання ряду заходів для попередження виникнення пожежі: 

- важливим протипожежним заходом являється виховання у робітників зайнятих на 

будівництві, суворої виробничої дисципліни у відношенні виконання вимог проти пожежного 

режиму. Для попередження пожеж повинні бути ефективні протипожежні засоби, утримані в 

постійній готовності; 

- на випадок виникнення пожежі повинна бути розроблена і доведена до відома всіх 

працюючих схема евакуації людей і техніки; 

- із числа робітників і службовців на об’єкті повинні бути комплектовані добровільні 

пожежні дружини для проведення заходів по попередженню і ліквідації пожеж; 

- на роботи допускаються тільки ті робітники, які знають технологічний процес, правила 

виконання робіт і пройшли інструктаж по охороні праці і протипожежним заходам; 

- на тимчасовій базі передбачаються установка пожежних щитів з протипожежним 

знаряддям, хімічні вогнегасники, ящики з сухим піском, відра, лопати, багри, брезент і інше; 

- побутові приміщення обладнуються вогнегасниками з інструкціями, табличками з 

прізвищами відповідальних за протипожежний стан. 

До робіт з підвищеною небезпекою відносяться наступні роботи: 
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- робота поблизу машин і механізмів; 

- робота поблизу пересічень ліній електричних мереж і газопроводів, та виконання 

земляних робіт в їх охоронній зоні; 

- навантажувально-розвантажувальні роботи. 

Виділити спеціальні місця для куріння та розміщення на видних місцях інструкцій та 

плакатів про міри пожежної безпеки. Місця для куріння облаштовуються урнами, ящиками з 

піском, бочками з водою. Коло місць куріння вивішуються таблички з написом «Місце для 

куріння», а в місцях зберігання паливних матеріалів табличка «Курити заборонено». 

 

7.7 Компенсаційні заходи 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство має податкові 

зобов'язання з: 

екологічного податку: 

- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення; 

- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як 

вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів 

господарювання). 

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, 

спричинених вилученням сільськогосподарських угідь та лісових земель для цілей, не 

пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, провадиться юридичними і 

фізичними особами в двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту 

відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння відведених земельних 

ділянок для добування корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання. 

Розмір втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, 

передбачених законом) розраховується суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із 

землеустрою згідно з Законом України «Про землеустрій». 

Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у 

випадках, передбачених законом) буде складовою проекту землеустрою щодо надання 

земельних ділянок.  

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних 

порушень та компенсовано в установленому порядку шкоду, заподіяну довкіллю або здоров'ю і 

майну громадян, в повному обсязі.    

Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції, 

підлягає відшкодуванню відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про угоди про розподіл 

продукції». 

Плата за забруднення навколишнього середовища регламентується у відповідності до 

основних вимог розділу 8 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з 

урахуванням внесених змін Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні".  

З введенням в дію Податкового кодексу України (ПКУ) сплачується екологічний 

податок. Згідно розділу VIII ПКУ об’єктом та базою оподаткування є: обсяги та види 

забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
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обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як 

вторинної сировини.  

Плата за забруднення атмосферного повітря 

Розрахунок суми податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел при будівництві полігону ТПВ КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР 

приведений в таблиці 7.7.1. 

 

Таблиця 7.7.1 – Розрахунок суми податку за забруднення атмосферного повітря 

 

Згідно Податкового кодексу України в редакції від 20.09.2015 р. суб'єкти, які здійснюють 

викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі 

використання ними палива екологічний податок не обчислюють та не сплачують, бо він буде 

сплачений ними при купівлі палива у складі ціни придбання, а також податкову звітність по 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Величина викиду,  

т/період 

Ставка 

податку, 

гривень 

за  

1 тонну 

Сума 

податку 

за викиди,  

грн. 

1 2 3 4 5 

Період реконструкції  

123 
Заліза оксид (в перерахунку на 

залізо) 
0,560900 598,4 335,64 

143 

Марганець та його з'єднання (в 

перерахунку на діоксид 

марганцю) 

0,074000 19405,92 1 436,04 

301 Азоту діоксид 0,006200 2451,84 15,20 

337 Вуглецю оксид 0,009000 92,37 0,83 

342 Фтористий водень 0,000700 6070,39 4,25 

343 
Фториди добре розчинні 

неорганічні 0,003000 
4016,11 12,05 

344 

Фториди погано pозчинні 

неорганічні (фтоpид алюмінію і 

кальцію) 

0,001500 4016,11 6,02 

2902 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок 
0,134643 92,37 12,44 

2908 
Пил неорганічний, який містить 

двоокис кремнію у %:70-20 (ш.ц.) 
0,000900 92,37 0,08 

Всього за період реконструкції:   386,51 

Період експлуатації  

301 Азоту діоксид 0,399 2451,84 978,28 

328 Сажа 0,026 92,37 2,40 

330 Ангідрид сірчистий  0,019 2451,84 46,58 

333 Сірководень  0,637 7879,65 5019,34 

337 Вуглецю оксид 1,830 92,37 169,04 

410 Метан 1470,11 138,57 203713,14 

Всього за період експлуатації, крім діоксиду вуглецю: 209928,79 

 Діоксид вуглецю 1102,541 10,0 11025,41 

Всього за період експлуатації: 220954,2 
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ньому не складають і не подають. Відповідно і плата за забруднення атмосферного повітря від 

пересувних джерел (автотранспорт та будівельна техніка) не розраховується. 

Плата за розміщення відходів 

Екологічний податок, який справляється за розміщення відходів, розраховується на 

підставі обсягів розміщення відходів. Згідно п. 242.1.3. Податкового кодексу, об'єктом та базою 

оподаткування є «обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) 

відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів 

господарювання». 

Виходячи з цього, в разі розміщення відходів на території їх власника (виробника) 

платник повинен нарахувати екологічний податок за забруднення навколишнього природного 

середовища за весь обсяг розміщених відходів. 

Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні 

підготовчих та будівельно-монтажних робіт, відповідальність за прибирання та утримання в 

чистоті території будівельного майданчика, а також прилеглих до неї ділянок та під’їздів несе 

організація, що виконує ці роботи. Підрядна організація самостійно здійснює збір даних 

відходів та їх передачу на спеціалізованим підприємствам згідно чинного законодавства. 

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються 

платниками самостійно щокварталу, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, 

ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою: 

Прв = ∑(Нпі × Млі × Кт × Ко

П

і=1

) 

де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з 

копійками; 

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу 

небезпеки та рівня небезпечності відходів: 
  

Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності 

відходів 

Ставка податку, 

гривень за 1 тонну 

1 2 3 
I надзвичайно небезпечні 1405,65 

II високонебезпечні 51,2 

III помірно небезпечні 12,84 
IV малонебезпечні 5 

 малонебезпечні нетоксичні 

відходи гірничої промисловості 

0,49 

 

Млі – обсяг відходів і-того виду в тоннах (т); 

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів 

і який наведено у пункті 246.5 статті 246 цього Кодексу; 

Плата за забруднення атмосфери та розміщення відходів на період будівництва 

передбачається кошторисом на виконання будівельних робіт і стягується з Підрядника БМР. 
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Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) 

розміщення відходів у навколишньому природному середовищі: 

 
 

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт 

В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж 3 

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 1 
 

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 1 і застосовується у разі розміщення відходів 

на звалищах, які забезпечують повне виключення забруднення атмосферного повітря або 

водних об'єктів. 
 

 

№ 

з/п 

Клас відходів 

відходів 

Обсяг відходів,  

т 

Ставка податку Коефіцієнти Величина 

податку, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 IV клас 80000 5,00 3 1 400000,00 
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8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 

Кодексом Цивільного захисту України визначено, що: 

надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання 

на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов 

життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 

подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 

великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 

неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній 

господарської діяльності; 

аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, 

травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання 

загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, 

обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи 

спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив 

на навколишнє природне середовище. 

Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного 

впливу на навколишнє середовище під час провадження планованої діяльності при дотриманні 

технічних і технологічних нормативів не очікується. Суттєвий вплив на довкілля можливий 

лише у випадку виникнення аварійних ситуацій, але комплекс технологічних, технічних, 

організаційних рішень забезпечує безаварійність робіт, починаючи з підготовки майданчика під 

реконструкцію полігону ТПВ з подальшою експлуатацією та після закінчення терміну 

експлуатації – рекультивацією земельної ділянки. 

З метою уникнення значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля та 

виникнення надзвичайних ситуацій та аварій на об'єкті організацією забезпечено: 

- виконання заходів у сфері цивільного захисту; 

- відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

- розміщення інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку у разі 

виникнення аварії; 

- диспетчерську службу, необхідну для забезпечення безпеки об’єкта; 

- оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті та здійснено заходи 

щодо не перевищення прийнятних рівнів таких ризиків; 

- здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам 

техногенної та пожежної безпеки; 

- розроблення плану локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єкті; 

- проведення тренування і навчання з питань цивільного захисту; 

- заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 

- розроблено і затверджено інструкції та видано накази з питань пожежної безпеки, 

здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

- виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також 

виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, 

який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки; 

- утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, 
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недопущення їх використання не за призначенням; 

- своєчасне інформовано відповідні органи та підрозділів цивільного захисту про 

несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, а також про закриття 

доріг і проїздів на відповідній території. 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» з метою захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР передбачено:    

- планування і здійснення необхідних заходів для захисту працівників підприємства, 

об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру; 

- розроблення планів локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з подальшим 

погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки; 

- підтримання у готовності до застосування сил і засоби із запобігання виникненню та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечення своєчасного оповіщення працівників підприємства про загрозу 

виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.  

Відповідно до вимог статті 66 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР буде розроблено та здійснено заходи щодо 

запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.  

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 

виникненні аварійних забруднень водних ресурсів 

При виникненні аварійних забруднень суб'єктом господарювання буде своєчасно 

інформовано центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також проведені 

роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості 

води, у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу України. 

У разі забруднення підземних вод буде вжито заходів щодо встановлення причини, з 

яких це сталося, і за пропозиціями відповідних державних органів влади будуть здійсненні 

відповідні заходи щодо їх відтворення. 

В аварійних ситуаціях пов'язаних з їх забрудненнями, що можуть шкідливо вплинути на 

здоров'я людей і стан водних екосистем негайно буде розпочато ліквідацію її наслідків і 

повідомлено про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та відповідну раду. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року  

№ 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами» при проектуванні окремих об’єктів буде розроблено і впроваджено протиаварійні 

заходи, у тому числі плани ліквідації наслідків можливих аварій, порядок дій у разі виникнення 
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аварійних ситуацій, перелік необхідних технічних засобів, способів збирання та видаляння 

забруднюючих речовин.  

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 

виникненні аварійних забруднень земель 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель»  

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР своєчасно інформуватиме відповідні органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування про стан, деградацію та забруднення земельних 

ділянок згідно вимогам чинного законодавства. 

У разі можливого забруднення земель, які межують з територією полігону для 

складування ТПВ, небезпечними відходами, за рішенням місцевої державної адміністрації або 

органу місцевого самоврядування організацією будуть проведені постійні або періодичні 

обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного впливу 

на здоров'я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому. 

Заходи реагування на аварійні ситуації спричинені сейсмічними чинниками 

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території планованої 

діяльності внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності виникнення 

землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при даній інтенсивності за 

шкалою MSK-64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих 

наслідків для кожного балу. 

На території планованої діяльності відзначається бал сейсмічної інтенсивності – 6 за 

шкалою MSK-64 (рис. 8.1).  

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, забезпечення доступу 

рятувальників і рятування людей, надання першої невідкладної медичної допомоги тощо. 

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою кількістю постраждалих 

людей, які опинилися в завалах, необхідністю виконання складних інженерних робіт та 

загрозою подальшого руйнування. 

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у зонах 

руйнувань. 

У разі виникнення землетрусу організацією:  

- буде створено усі умови, організовано постійний контроль за виконанням 

рятувальниками належних заходів щодо їх безпеки, забезпечено своєчасне надання допомоги 

постраждалим рятувальникам; 

- буде встановлено наявність постраждалих, їх кількість та, за можливості, стан; 

характер та межі зони руйнувань; можливість подальшого руйнування конструкцій; розміщення 

у зоні надзвичайної ситуації небезпечних об'єктів; 

- наявність небезпечних факторів (вогонь, підтоплення, витік газу, попадання води в 

завал, наявність обірваних електромереж під напругою тощо) та ступінь їх загрози; 

- наявність та стан шляхів транспортування постраждалих з небезпечної зони; 

- спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту проведено 

пошуково-рятувальні роботи, а саме: візуальне обстеження постраждалої території, опитування 

очевидців та врятованих постраждалих; прослуховування завалів; обстеження пошкоджених 

(зруйнованих) будівель та споруд. 
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Рис. 8.1 – Карта сейсмічної активності України 

Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації 

Зона надзвичайної екологічної ситуації – окрема місцевість України, на якій виникла 

надзвичайна екологічна ситуація.  

Надзвичайна екологічна ситуація – надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості 

сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують 

застосування надзвичайних заходів з боку держави.  

У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної екологічної  

ситуації організація (підприємство) буде: 

- неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної 

екологічної ситуації;  

- проведено мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства з метою 

проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 

- вжито заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої 

діяльності. 
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9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ 

НЕДОЛІКІВ, ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні труднощі:  

В процесі підготовки і написанні «Звіту з оцінки впливу на довкілля», щодо планованої 

діяльності з 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 труднощів не виявлено.  
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10 УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО 

УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

(додається таблиця з інформацією про повне врахування, часткове врахування чи обґрунтоване 

відхилення суб’єктом господарювання зауважень і пропозицій громадськості, наданих у 

процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації). 

На виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» товариством з обмеженою 

відповідальністю КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР 10.09.2020 р. було оприлюднено 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля – 

«Реконструкція 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».  

Повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля №: 2020996539), що підлягає оцінці впливу на довкілля опубліковано 

в реєстрі ОВД та в засобах масової інформації (Додаток У):    

- в друкованому ЗМІ газета «Перемога» № 37 від 11.09.2020 року; 

- в друкованому ЗМІ газета «Вісті громад» № 37 (128) від 16.09.2020 року. 

Власними зусиллями суб’єкт господарювання розмістив також текст Повідомлення про 

плановану діяльність на інформаційній дошці Верхньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області. 

Фотофіксацію місць розміщення повідомлення про плановану діяльність наведено у 

додатку Ф. 

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” протягом 

20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому 

територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення (10.09.20 р.) повідомлення 

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від 

громадськості не надходило, лист № 25/8-21/7158-20 від 09.10.2020 р. Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України «МІНДОВКІЛЛЯ» (Додаток Х).  
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА 

КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС 

ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА 

ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯ ПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Організація моніторингу при експлуатації полігону є невід’ємною частиною контролю 

стану навколишнього середовища, здійснюється суб’єктом господарювання. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан 

навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні 

створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища. 

Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально уповноваженими 

державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких 

призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища. 

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня  

1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» 

організація буде, згідно вимог чинного законодавства:  

- здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом 

промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену інформацію 

для її комплексного оброблення; 

- забезпечить здійснення заходів з метою спостереження за станом об’єкта, 

запобігання екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій діяльності. 

Моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря 

Діяльність організації призводить або може призвести до незначного короткочасного 

погіршення стану атмосферного повітря, тому відповідно до вимог Порядку організації та 

проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 1999 року № 343 відноситься до суб’єктів моніторингу атмосферного 

повітря. 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, 

збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного 

повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря. 

Тому, у відповідності до вимог Порядку організації та проведення моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року 

№ 343 організація щорічно буде узагальнювати оцінку кількісного та якісного складу викидів 

забруднюючих речовин і стану забруднення атмосферного повітря. 

Проведення контролю стану забруднення атмосферного повітря виконується згідно до 

існуючої інфраструктури на межі встановленої СЗЗ (500 м – дві точки відбору) в бік найближчої 

житлової забудови від полігону для складування ТПВ та на межі найближчої житлової забудови 

(1 точка). Періодичність проведення моніторингу – 1 раз згідно до чинних нормативних 

документів України. 
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Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 «Про затвердження Порядку 

ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» на підприємстві 

розроблено Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин.  

Згідно вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» КП 

«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР здійснює контроль за обсягом і складом забруднюючих 

речовин, що викидаються в атмосферне повітря та веде їх постійний облік, у відповідності до 

умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.   

Моніторинг у сфері охорони водних ресурсів 

Для контролю за забрудненням водоносних горизонтів обов’язковим являється 

моніторинг якості води зі спостережних свердловин на території полігону.  

Проведення контролю стану підземних вод виконується згідно до існуючої 

інфраструктури.  

В межах полігону для складування ТПВ створена локальна режимна мережа 

спостережень грунтових вод.  

Для моніторингу за якістю грунтових вод передбачені чотири контрольні (спостережні) 

свердловини: одна – на в’їзді, три – на західній межі полігону. 

Глибина спостережних свердловин – 28 м. 

Моніторинг за рівнем фільтрату ведеться в існуючих шести спостережних свердловинах, 

моніторинг за деформаціями поверхні полігону восьми реперах. 

Періодичність проведення моніторингу, проводи згідно до чинних нормативних 

документів України.  

Моніторинг у сфері охорони ґрунтів  

Визначення показників складу і якості ґрунтів виконується атестованою вимірювальною 

лабораторією. 

Проведення контролю стану грунтів виконується згідно до існуючої інфраструктури.  

Відповідний етап локального екологічного контролю ґрунтів (фонові значення 

показників забруднення ґрунтів) виконується згідно до чинних нормативних документів 

України. 

Періодичність проведення моніторингу – щоквартально, на території полігону ТПВ та у 

межах санітарно-захисної зони (500 м). 

Після закінчення терміну експлуатації полігону та після завершення робіт з технічної 

рекультивації необхідно провести контроль за станом ґрунтів території полігону, для 

визначення рівня імовірного забруднення ґрунтів.  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1655-2001-%D0%BF
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Замовник – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, юридична адреса: 40031, м. Суми, вул. Романа Атаманюка,  

б. 49А.  

Об’єктом планованої діяльності є реконструкція 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 у 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 полігоном 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 «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР. 

На початок літа 2020 року 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 виникла необхідність 

реконструкції існуючого полігону. Основна ціль реконструкції – продовження строку 

експлуатації полігону шляхом нарощування його на один ярус на висоту 2,5 м. 

Найближчими населеними пунктами до місця розміщення планованої діяльності (ділянка 

складування ТПВ), є:  

- у північному напрямку с. Вехня Сироватка на відстані ~7000 м; 

- у північно-східному напрямку с. Кам’яне на відстані ~4000 м; 

- у східному напрямку с. Юсупівка на відстані ~5500 м; 

- у південно-східному напрямку с. Братське на відстані ~2100 м; 

- у південному напрямку с. Градське на відстані ~2800 м; 

- у південно-західному напрямку с. Гребенниківка на відстані ~5500 м; 

- у західному та північно-західному напрямках с. Нижня Сироватка на відстані ~5800 та 

6600 м відповідно. 

Земельна ділянка полігону для складування ТПВ межує: 

- з півночі – землями сільськогосподарського призначення; 

- зі сходу – землями сільськогосподарського призначення; 

- з півдня та заходу – лісосмугою (землі Краснопільського агролісгоспу) за нею землями 

сільськогосподарського призначення. 

Земельна ділянка загальною площею 11,2508 га з кадастровим номером 

5922380800:06:001:0100 надана Краснопільською районною державною адміністрацією в 

оренду строком до 24.07.2022 року КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР.  

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, кадастровий номер 5922380800:06:001:0100.  
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На полігоні виконуються такі основні види робіт: приймання, складування і ізоляція ТПВ. 

Категорично забороняється вивезення на полігони відходів, придатних до використання в 

народному господарстві в якості вторинних ресурсів, а також токсичних, радіоактивних і 

біологічно небезпечних відходів. 

Організація робіт на полігоні визначається технологічною схемою експлуатації полігону. 

Основним документом планування робіт є графік експлуатації, який складається на рік.  

Організація робіт на полігоні повинна забезпечувати охорону навколишнього 

середовища, максимальну продуктивність засобів механізації, техніку безпеки та пожежну 

безпеку. 

Полігон твердих побутових відходів є спеціальною спорудою, призначеною для 

захоронення ТПВ і гарантує санітарну необхідність в охороні навколишнього середовища й 

епідемічну безпеку для населення.  

Технологія знезараження ТПВ на полігонах полягає в наступному. Сміттєвози, що 

доставляють ТПВ від місць тимчасового зберігання (контейнерах або від 

сміттєперевантажувальних станцій) до полігону, розвантажуються в строго визначених проектом 

виробництва робіт на робочих місцях добових картах складування діючого полігону. Потім 

розвантажені ТПВ розрівнюються бульдозером шарами 0,5 м і при необхідності зволожуються (для 

досягнення більшої щільності від 0,2 до 0,8 т/м³). пошарове ущільнення ТПВ здійснюється трьома-

чотирма ходками бульдозера або важкого трактора (компактора). З окремих укатаних шарів ТПВ 

формується добова карта заповнення полігону товщиною 2,0 м, на поверхні якої укладається 

захисний шар інертного ґрунту товщиною 0,20 м. 

Термін життя полігонів, тобто час, необхідний для повного завершення всіх біохімічних 

процесів розкладання ТПВ (біохімічна деструкція органіки), протягом якого можуть виділятися і 

надходити в навколишнє середовище рідкі та газоподібні відходи анаеробного зброджування 

органіки, перевищує столітній рубіж. 

Проектом реконструкції діючого полігону ТПВ з ціллю забезпечення його нарощування 

в середньому на 2,5 метра передбачено будівництво огороджувальної дамби по всьому 

периметру, реконструкцію виїзду на територію складування, укріплення існуючої 

огороджувальної дамби протягом 120 м на ділянці від виїзду до існуючих пожежних 

резервуарів, реконструкція ями «Беккері». 

Згідно з рішенням робочої групи (протокол від 16.10.2020 р.), на території полігону 

проектом передбачена технологічна дорога, два розвантажувальних майданчики з під’їздами до 

них, а також дезінфекційна яма на виїзді. 

Крім того, проектом передбачені заходи по закриттю полігону після складування ТПВ до 

проектних відміток з влаштуванням технічного екрану забезпечуючого скид з території 

поверхневих вод. 

Огороджувальна дамба влаштовується по контуру поверхні полігону із зміщенням у бік 

карт складування на 4-4,5 м від бровки існуючої огороджувальної дамби. 

Верх огороджувальної дамби прийнятий на відмітці 178,0 м (середня висота дамби 

складає 2 м). 

У зв’язку з нарощуванням території полігону ТПВ, влаштуванням нових 

огороджувальних дамб на висоту 2 м для забезпечення надійного, безаварійного виїзду 

автомобілів-сміттєвозів проектом передбачається влаштування нового виїзду з лівого боку від 

існуючого. 

Експлуатаційна і під’їзні дороги протяжністю 274,7 м забезпечують під’їзд до 

розвантажувальних майданчиків. Ширина земляного полотна прийнята 7 м. 
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На полігоні організовується безперебійне розвантаження сміттєвозів. Прибулі на полігон 

сміттєвози розвантажуються на розвантажувальному майданчику. 

Не допускається безсистемне складування ТПВ по всій площі полігону, за межами 

ділянки робочої карти, відведеної на дану добу. Розмір добової карти приймається: ширина – 

5,0 м, довжина – 30÷150 м. 

Залежно від черговості операцій, розрізнюються два методи складування: метод «знизу-

вгору» і «зверху-вниз». 

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика полігону не 

спостерігаються. 

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування 

планованої діяльності – відсутні. 

Планована діяльність знаходиться поза межами територій ПЗФ та Смарагдової мережі.  

В процесі провадження планованої діяльності можливі впливи на: 

клімат і мікроклімат 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Планованою діяльністю не передбачаються активні та масштабні дії на довкілля (значні 

виділення інертних газів, теплоти, вологи), а також виникнення мікрокліматичних умов, що не 

роблять істотного впливу на клімат.  

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених  екологічних умов, негативний 

вплив на клімат і мікроклімат не передбачається; 

повітряне середовище 

При проведенні робіт по реконструкції полігону для складування ТПВ вплив на 

атмосферне повітря буде пов’язаний зі зварювальними операціями (викиди зварювального 

аерозолю і інші), проведення земляних робіт та експлуатацією автомобільної і будівельної 

техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів). При цьому вплив має тимчасовий характер 

і оцінюється як помірний.  

Після завершення проектованих будівельних робіт дія даних джерел припиниться. 

Підчас експлуатації діючого полігону для складування ТПВ джерелами забруднення 

атмосферного повітря є: дизель-генератор та сам полігон ТПВ. 

В атмосферу викидаються такі забруднюючі речовини і парникові гази, як: азоту 

діоксид, оксид вуглецю, ангідрид сірчистий, сажа, метан, сірководень, вуглецю діоксид СО2. 

Згідно проведених розрахунків максимальні приземні концентрації забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій в районі розміщення 

існуючого полігону для складування ТПВ менше 1,0 ГДК і не перевищують гігієнічні 

нормативи відповідно до вимог чинного законодавства. 

Проектовані викиди не чинитимуть негативного впливу на оточуюче природне 

середовище та на найближчу житлову забудову, яка знаходиться на значній відстані ~2100 м у 

південно-східному напрямку (с. Братське). 

Реалізація планової діяльності не призведе до утворення на території полігону ТПВ 

нових додаткових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Згідно з наказом "Про внесення змін до державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
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19.06.96 № 173 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 362 

від 02.07.2007 нормативна СЗЗ для діючого полігону ТПВ встановлена розміром 500 м; 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, вплив на 

атмосферне повітря характеризується як екологічно допустимий. 

шуму та вібрації 

При реалізації планованої діяльності вплив шуму та вібрації на довкілля має тимчасовий 

та обмежений у просторі характер і не спричиняє незворотних негативних впливів на довкілля.  

Результати виконаних акустичних розрахунків довели, що рівень шуму під час 

реконструкції та провадження планованої діяльності не перевищує норм допустимого рівня 

шуму (ДБН В.1.1- 97:2013) максимальний рівень шуму на територіях, які безпосередньо 

прилягають до житлових будинків, в денний час (з 8 по 22 год.) становить 55 дБА, в нічний час 

– 45 дБА. 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, негативний 

вплив шуму та вібрації на довкілля не передбачається; 

світлового, теплового та радіаційного забруднення  

Джерела потенційного світлового, теплового та радіаційного забруднення на об’єкті 

відсутні. При реалізації планованої діяльності світлове, теплове та радіаційне забруднення 

навколишнього середовища не передбачається, негативний вплив на довкілля від зазначених 

факторів не очікується. На території планованої діяльності відсутні джерела ультразвуку, 

електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики.   

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, негативний 

вплив світлового, теплового та радіаційного забруднення на довкілля не передбачається; 

геологічне середовище 

Планована діяльність не буде спричинювати і сприяти розвитку небезпечних 

геологічних процесів та явищ природного та техногенного походження (тектонічних, 

сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і 

властивостей масивів порід, деформації земної поверхні, тощо) в районі її розташування. 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, вплив на 

геологічне середовище характеризується як екологічно допустимий; 

ґрунти та земельні ресурси 

Земельна ділянка розміщення існуючого полігону ТПВ розміщена за межами населених 

пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

Ґрунтовий покрив на ділянці представлений темно-сірими опідзоленими ґрунтами. 

Вплив на ґрунти буде тільки в період проведення реконструкції і носить тимчасовий 

характер. 

На період експлуатації об’єкту, при дотримані правил і технології виконання земельних 

робіт на етапі будівництва вплив на земельні ресурси відсутній. 

Після закінчення терміну експлуатації полігону передбачається проведення 

рекультивації землі.  

Закриття полігону здійснюється після відсипання його на проектну відмітку. Відсипаний 
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полігон ТПВ вносить зміни в природний ландшафт, змінюючи умови його функціонування. 

Найбільш доцільно використовувати територію полігону, що припиняє своє 

функціонування, під зелений масив. Влаштування додаткових зелених насаджень буде вносити 

позитивний вплив на навколишнє середовище. Зелень є потужним біологічним фільтром, що 

очищує повітря від диму, газів, пилу. Зелені рослини в процесі своєї життєдіяльності виділяють 

кисень та поглинають вуглекислоту, що має важливе значення для оздоровлення 

навколишнього середовища 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, вплив на 

ґрунти та земельні ресурси характеризується як екологічно допустимий; 

водне середовище 

Скиди у водні об’єкти відсутні. Вивіз побутово-господарських стоків на період 

реконструкції буде здійснюватися на очисні споруди згідно укладених договорів зі 

спеціалізованою організацією.  

Земельна ділянка під полігоном ТПВ розміщена поза межами водоохоронних зон і 

прибережних захисних смуг.  

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за 

додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад і центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів.  

Водопостачання на період реконструкції полігону для складування твердих побутових 

відходів на господарсько-побутові та питні потреби працівників буде здійснюватися за рахунок 

привозної води відповідно до договору. Вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-

10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».    

Система збирання та поводження з фільтратом повинна функціонувати від початку 

роботи полігону ТПВ, а також після його закриття.  

Спосіб очистки та знешкодження фільтрату визначається на основі проведення 

відповідних аналізів в результаті яких визначається клас їх токсичності. 

Дощові та талі води з території полігону ТПВ збираються поверхневою системою 

відводу та дренажем. Стічні води відводяться в накопичувачі фільтрату. 

Для моніторингу за якістю ґрунтових вод передбачені чотири контрольні (спостережних) 

свердловини. Глибина спостережних свердловин – 28 м. 

Планована діяльність повинна обов’язково здійснюватися відповідно до вимог 

природоохоронного законодавства у сфері охорони водного середовища. 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, вплив на водне 

середовище характеризується як екологічно допустимий; 

рослинний і тваринний світ, території та об’єкти природно-заповідного фонду 

Оскільки роботи з реконструкції будуть проводитися на території існуючого полігону 

для складування ТПВ, де природна флора і фауна відсутня, то негативні впливи планованої 

діяльності під час реконструкції та експлуатації об’єкту на біорізноманіття рослинного і 

тваринного світу не передбачаються.  

У зоні впливу реалізації планованої діяльності відсутні території, що охороняються 
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(заповідники, розплідники, пам'ятники природи), об’єкти, що внесені до державного й 

місцевого реєстру природно-заповідного фонду, та території, перспективні для заповідання. 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних та визначених екологічних умов, негативний вплив на 

рослинний і тваринний світ, території та об’єкти природно-заповідного фонду не 

передбачається; 

соціальне середовище 

З огляду на значну відстань до найближчої житлової забудови (с. Братське) на відстані 

~2100 м), переважний напрямок вітру, дотримання технології складування, улаштування 

дезбар'єру на виїзді з території полігону, запобіжної ємкості системи збору фільтрату, 

виконання будівельних і технологічних вимог проекту та нормативних рекомендацій, 

негативного впливу планованої діяльності на соціальне середовище не очікується. 

Планована діяльність спрямована на стабілізацію санітарно-епідеміологічних умов 

проживання населення Сумської області і недопущення поширення негативних впливів 

підприємства на навколишнє середовище, попередження виникнення аварійних ситуацій. 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених екологічних умов, негативний 

вплив на соціальне середовище не передбачається; 

техногенне середовище 

Пам’ятки історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного 

ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу планованої діяльності 

відсутні. 

Реалізація планованої діяльності не буде створювати екологічно небезпечний вплив на 

промислові, сільськогосподарські та громадсько-житлові об’єкти, наземні та підземні споруди 

та інші елементи техногенного середовища. 

При штатному режимі реалізації планованої діяльності, з урахуванням впровадження 

передбачених організаційно-технічних заходів та визначених  екологічних умов, негативний 

вплив на техногенне середовище не передбачається. 
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ДОДАТОК Г 

КАРТА-СХЕМА МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО ПОЛІГОНУ 

ТПВ НА МІСЦЕВОСТІ З НАНЕСЕНОЮ МЕЖЕЮ СЗЗ 
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ДОДАТОК Д 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЛІГОНУ ДЛЯ СКЛАДУВАННЯ ТПВ НА 

ТЕРИТОРІЇ ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  
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ˉ

ɺʂ -1
ʇʂ 1+05.43
ʂʫʪ. 22Á24 '

ʇ
ʇ
 -- 1

ʇ
ʂ
 1

ʇ
ʂ
 0+95.48

ʂʂ 1

ʇʂ 1+15.12

ɺʠʾʟʜ

L=120,0 ʤ, ʚ=4,5 ʤ

1:
1,

5

1:
1,

5

1:1,5

ʄʝʪʘʣʝʚʝ ʜʦʨʦʞʥʻ ʦʛʦʨʦʜʞʝʥʥʷ

ʙʘʨʻʨʥʦʛʦ ʪʠʧʫ 11ɼʆ   L=90 ʤ

171,12

ʂʫʪ. 90Á32 '

ʊʠʤʯʘʩʦʚʠʡ ʚʠʾʟʜ

L=100,0 ʤ, ʚ=4,5 ʤ

ɺʂ -1
ʇʂ 0+60.47

ʇ
ʂ 

1
ʇ
ʂ 

0+
10

.0

ʂʂ 1ʇʂ 0+89

1:1
,5

1:1
,5

ɺʂ - 1*
ʇʂ 1+09,20
ʂʫʪ 81Á30'

ɺʂ - 2*
ʇʂ 2+02,60
ʂʫʪ 69Á47'

567-ʙ/315.11 --ɻʇ

"ʈʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʧʦʣʽʛʦʥʫ ʜʣʷ ʩʢʣʘʜʫʚʘʥʥʷ ʪʚʝʨʜʠʭ ʧʦʙʫʪʦʚʠʭ ʚʽʜʭʦʜʽʚ ʟ ʫʢʨʽʧʣʝʥʥʷʤ
ʽʩʥʫʶʯʠʭ ʦʛʦʨʦʜʞʫʚʘʣʴʥʠʭ ʜʘʤʙ ʪʘ ʫʣʘʰʪʫʚʘʥʥʷ ʜʦʨʦʛʠ ʥʘ ʪʝʨʠʪʦʨʽʾ ɺ .ɹʦʙʨʠʮʴʢʦʛʦ
ʩʪʘʨʦʩʪʠʥʩʴʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʫ ɺʝʨʭʥʴʦʩʠʨʦʚʘʪʩʴʢʦʾ ʨʘʜʠ ʉʫʤʩʴʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʫ ʉʫʤʩʴʢʦʾ ʦʙʣʘʩʪʽ "

ɿʤ. ʂʽʣʴʢ.

ɸʨʢ. ˉ ʜʦʢ. ʇʽʜʧ. ɼʘʪʘ

ʈʦʟʨʦʙ.
ɾʤʫʨʢʦ 09.20

ɻʝʥʝʨʘʣʴʥʠʡ ʧʣʘʥ

ʉʪʘʜʽʷ
ɸʨʢʫʰ ɸʨʢʫʰʽʚ

ʇʝʨʝʚʽʨ. ʂʫʨʜʘʩʦʚ 09.20
ʈʇ 2

ɻɯʇ

ʇʦʣʽʱʫʢ 09.20

ʇʣʘʥ ʄ 1:1000 ʊʆɺ "ʉʫʤʠʚʦʜʧʨʦʝʢʪ"ʅ. ʢʦʥʪʨ. ʇʦʣʽʱʫʢ 09.20

ʌʦʨʤʘʪ ɸ3ʂʦʧʽʶʚʘʚ

ʇʂ 3*

ʇʂ 3+42.59

178.00

ʂʂ
 3

*
ʇʂ
 4

+4
5.

86

ʇʂ
 4*

ʇʂ
 5+

23
.50

ʂʂ 4*
ʇʂ 5+64.91

178.00

178.00

16,31

ʇʊ

ʇʂ 0+00

178.00

174.45

ʂʊ

ʇʂ 0+54

178.00

174.90

ʈʦʟʚʘʥʪʘʞʫʚʘʣʴʥʠʡ

ʤʘʡʜʘʥʯʠʢ ˉ3 ( 15ʭ18 ʤ)

ʇʊ

ʇʂ 0+00

178.00

175.14

ʈʦʟʚʘʥʪʘʞʫʚʘʣʴʥʠʡ

ʤʘʡʜʘʥʯʠʢ ˉ1 ( 15ʭ18 ʤ)

ʇʽʜ 'ʾʟʜʥʘ ʜʦʨʦʛʘ

L=54,0 ʤ, ʚ=3,0 ʤ

ʂʊ

ʇʂ 2+21

178.00

177.44

ɽʢʩʧʣʫʘʪʘʮʽʡʥʘ ʜʦʨʦʛʘ

L=221,0 ʤ, ʚ=3,0 ʤ

ʈʦʟʚʘʥʪʘʞʫʚʘʣʴʥʠʡ

ʤʘʡʜʘʥʯʠʢ ˉ2 ( 15ʭ15 ʤ)

1,0
0

1,0
0

ɿ/ʙ ʧʽʜʧʽʨʥʘ ʩʪʽʥʢʘ

ʟ ʙʣʦʢʽʚ ʌɹʉ 2,4ʭ0,4ʭ0,6

ɼʝʟʠʥʬʝʢʮʽʡʥʘ ʷʤʘ

4,5ʭ10,0 ʤ

ɿ/ʙ ʧʽʜʧʽʨʥʘ ʩʪʽʥʢʘ

ʟ ʙʣʦʢʽʚ ʌɹʉ 2,4ʭ0,4ʭ0,6

ʄʦʥʦʣʽʪʥʠʡ ʟʘʣʽʟʦʙʝʪʦʥ

ʄʦʥʦʣʽʪʥʠʡ ʟʘʣʽʟʦʙʝʪʦʥ

15,50 4,
50
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30.10.2020                                        EOЛ 2000 [h] v4.0

Завдання на розрахунок.

Найменування міста с. Великий Бобрик
Коди пром. майданчиків 1

Коди речовин 333 410
Коди груп  сумації -
Швидкість вітру (м/с) 0.5 1.5 3.6 9

Швидкість вітру (част. U сер. зв.) 0.5 1 1.5
Швидкість вітру (частки U сер.надфакельної) -

Крок перебору напр. вітру 10
Фіксов. напр. вітру -

Кількість найб. вкладн. 3
Кількість макс. конц. 10
Чи врахований фон ? Так

Будувати розрахункову СЗЗ/зону впливу підприємства Ні/Ні
Висота розрахунку (м) 2

Параметри розрахункових майданчиків

№
 п/п 

Коорд.
 X 

Коорд.
 Y 

Довжина Ширина Кут. пов. розр.
майд. відн. вісі OX
осн. сист. коорд.

Крок по сітці
вісь OX

Крок по сітці
вісь OY

Особл.
вимоги

1 0.0 0.0 4000.0 4000.0 0.0 200.0 200.0 0

Код
міста

 Найменування 
міста

Сер. температура
самого теплого
місяця (град С)

Сер. температура
самого холодного
місяця (град С)

Гранична
швидкість
вітру (м/с)

Регіональний
коефіцієнт
стратифікації

Кут між північним
напрям. та віссю OX
осн. сист. коорд. (град)

Площа
міста (кв. км)

1 с. Великий ... 25.0 -7.7 13.0 180 90 0

Широта
(град.,хв.,сек.)

Широта
(пнш. чи пдш.)

Довгота
(град.,хв.,сек.)

Довгота
(зд. чи сд.)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пн)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Сх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдСх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Пд)

9.4 9.2 13.6 17.5 12.1

Ймовірність 
повтору

вітру(ПдЗх)

Ймовірність 
повтору
вітру(Зх)

Ймовірність 
повтору

вітру(ПнЗх)

10.5 15 12.7

Код
пр.
майд.

      Найменування      
промислового
майданчика

Код речовин
(групи сумації)

Найменування речовини
(Коди речовин, що входять у

групу сумації ).

   Потужність   
викиду

(г/с)

   Потужність   
викиду
(т/рік)

1 Полiгон ТПВ Код р-ни  333
Код р-ни  410

Сiрководень
Метан

0.0202
46.6450

0.0000
0.0000

    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

333 Сiрководень 0.00800000
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Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Сiрководень. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Сiрководень. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

208



- 4 -
30.10.2020                                        EOЛ 2000 [h] v4.0

Перелік джерел, у викидах яких є
Сiрководень

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

16001

0.0202

2

253.0578
-
-

22.89

0.50

-23.00
97.00

167.00
238.00

1.0000

39.0000

199.0000

0.0017

4.0000

2.0000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Сiрководень
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

100 0.7078 -226.0 569.0 127 0.50 0.3078 16001

101 0.6495 494.2 615.4 47 0.50 0.2495 16001

102 0.6951 481.9 -149.8 322 0.50 0.2951 16001

103 0.6495 -350.2 -280.4 227 0.50 0.2495 16001

201 0.4478 1740.0 -1680.0 312 0.75 0.0478 16001

Точки найбільших концентрацій речовини Сiрководень
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

3.1889 200.0 200.0 4 0.50 2.7889 16001

2.5953 0.0 200.0 166 0.50 2.1953 16001

2.2424 0.0 0.0 257 0.50 1.8424 16001

1.4139 200.0 400.0 61 0.50 1.0139 16001

1.3758 200.0 0.0 307 0.50 0.9758 16001

1.2405 0.0 400.0 107 0.50 0.8405 16001

1.2206 -200.0 200.0 173 0.50 0.8206 16001

1.1761 -200.0 0.0 212 0.50 0.7761 16001

1.0547 400.0 200.0 6 0.50 0.6547 16001

0.9123 400.0 400.0 35 0.75 0.5123 16001
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Сiрководень
Карта-схема

H=2.00 м

Нормативна санітарно-захисна зона
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    Код речовини    Найменування речовини    ГДК (мг/м.куб)   

410 Метан 50.00000000

Фонові концентрації, які вміщують внески діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Вихідні рівні забруднення)
для речовини : Метан. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Фонові концентрації без урахування внесків діючих джерел (Частки ГДК)  (частки ГДК) (Власне фон - верхнє число, вклад - нижнє)
для речовини : Метан. Варіант завдання фону : a.

Коорд.
X

поста
спостереження

Коорд.
Y

поста
спостереження

U<2 м/с
(штиль)

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пн

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнС

Швидкість
вітру

2<U<U*
С

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдС

Швидкість
вітру

2<U<U*
Пд

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПдЗ

Швидкість
вітру

2<U<U*
З

Швидкість
вітру

2<U<U*
ПнЗ

0.00 0.00 0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-

0.4000
-
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Перелік джерел, у викидах яких є
Метан

Код джерела
 - 

Технологічні
параметри

Викид  г/с

Клас небезпечн.

СМ[h=2.00м] (частки ГДК)
СМ[h=2.00м] мг/м. куб

СМ/М[h=2.00м] мс/м. куб

XМ (м)

UМ[h=2.00м] (м/с)

X
Y

Коорд. точеч.
початок лін-го,
центр симетр.

пл-го (м)

X
Y

Коорд. кінця
лін-го, дов. і

ширина пл-го(м)

Коеф-т рель`єфу

Витрата
ПГПС(м. куб/с)

Шв-ть вихіду
ПГПС: м/с

Діаметр (м)

Висота (м)

Температура (С)

Коеф-т впоряд. осід.

Викид т/р

10001

0.0299

5

433.2859
-
-

9.25

1.41

188.00
225.00

0.00
0.00

1.0000

0.0210

2.6738

0.1000

2.0000

147.0000

1.0000

0.0000

16001

46.6151

2

93.4362
-
-

22.89

0.50

-23.00
97.00

167.00
238.00

1.0000

39.0000

199.0000

0.0017

4.0000

2.0000

1.0000

0.0000
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Розрахункові концентрації речовини: Метан
в розрахункових точках  та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

 № 
розр.
точки

Концентр.
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрямок
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

100 0.5196 -226.0 569.0 127 0.6694 0.1195 16001 0.0001 10001

101 0.4923 494.2 615.4 47 0.50 0.0921 16001 0.0002 10001

102 0.5150 481.9 -149.8 322 0.6694 0.1148 16001 0.0001 10001

103 0.4922 -350.2 -280.4 227 0.50 0.0921 16001 0.0001 10001

201 0.4177 1740.0 -1680.0 312 0.6694 0.0177 16001 0.0000 10001

Точки найбільших концентрацій речовини Метан
На розрахун. площадці № 1 та номера джерел, що надають найбільший внесок на высоті 2.00 м

Концентрації
у точці

частки ГДК

Коорд.
розр.
точки

X

Коорд.
розр.
точки

Y

Напрям.
вітру

Швидкість
вітру

Розмір
внеску

Q0

 № 
джерела

N0

Розмір
внеску

Q1

 № 
джерела

N1

Розмір
внеску

Q2

 № 
джерела

N2

1.4298 200.0 200.0 4 0.50 1.0298 16001

1.2109 0.0 200.0 166 0.50 0.8106 16001 0.0003 10001

1.0804 0.0 0.0 257 0.50 0.6803 16001 0.0001 10001

0.7746 200.0 400.0 61 0.50 0.3744 16001 0.0003 10001

0.7604 200.0 0.0 307 0.50 0.3603 16001 0.0001 10001

0.7104 0.0 400.0 107 0.50 0.3103 16001 0.0001 10001

0.7032 -200.0 200.0 173 0.50 0.3030 16001 0.0002 10001

0.7019 -200.0 0.0 212 0.6694 0.3017 16001 0.0002 10001

0.6422 400.0 200.0 6 0.50 0.2418 16001 0.0004 10001

0.5942 400.0 400.0 35 0.6694 0.1938 16001 0.0004 10001
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№37 (128)   9 – 16 вересня 2020 р. сторінка 6

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛ-
КОМСЕРВІС» 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, Ковпаків-
ський 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 огороджу-
вальних дамб та улаштуванням дороги на те-
риторії 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 старостин-
ський округ Верхньосироватської сільської ради 
Сумського району, Сумської області) побудо-
ваний в 2007 році по проекту Сумської філії 
інституту «Дніпродіпроводгосп». Територія по-
лігону розбита на дві черги і являє собою два 
котловани глибиною 13 м, а також «шапки» 
над ними (складування ТПВ на 7 м вище по-
верхні землі).

Загальна площа зайнята полігону складає 
11,2508 га із них під складування ТПВ по підошві 
огороджувальних дамб – 8,4256 га , господар-
ський двір – 0,4850 га, відвали ґрунту – 2,3402 га.

Експлуатацію полігону здійснює КП «Суми-
комунсервіс»

Технічна альтернатива 1. Будівництво нового 
полігону із захороненням твердих побутових 
відходів.

Технічна альтернатива 2. Створення потуж-
ності з перероблення твердих побутових від-
ходів та будівництво полігону із захоронення 
залишків ТПВ, які не підлягають утилізації.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. Місце проваджен-
ня планової діяльності:

Здійснення діяльності планується на території 
та в межах існуючої земельної ділянки, що від-
ведена для діяльності по обробці твердих від-
ходів (експлуатації та обслуговування полігону 
твердих побутових відходів) у В. Бобрицької 
сільської ради Краснопільського району Сум-
ської 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 від-
валів використовувався для ізоляції ТПВ, вла-
штування земляного полотна доріг, огороджу-
вальних 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, пе-
редбачених 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 ва-
ріанту 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 розгля-
дається в зв’язку зі здійсненням планованої 
діяльності на території та в межах існуючої зе-
мельної ділянки, яка відведена для діяльності 
по обробці твердих відходів (експлуатації та 
обслуговування полігону твердих побутових 
відходів).

Реалізація технічної альтернативи 1 та 2 по-
требує виділення нової земельної ділянки.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності. Реалізація планованої діяльності 
забезпечить належний стан санітарного очищен-
ня 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 (по-
тужність, довжини, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

На даний час експлуатація полігону в пара-
метрах передбачених проектом 2007 року за-
кінчена, але в зв’язку з відсутністю затвердженої 
проектної документації на будівництво нового 
полігону на території В. Сироватської сільської 
ради і виникла необхідність реконструкції іс-
нуючого полігону. Основна ціль реконструкції 
- продовження строку експлуатації полігону 
шляхом нарощування його не висоту 2,5 м.

Виходячи з необхідності нарощування поліго-
ну 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 за-

ходи 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 серед-
овища, виконання вимог щодо раціонального 
використання природних ресурсів. Санітарно-
епідеміологічні обмеження – дотримання меж 
санітарно-захисних зон, дотримання нормативів 
гранично-допустимих концентрацій (ГДК) за-
бруднюючих 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. Ви-
киди від стаціонарних джерел повинні здій-
снюватися 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 на-
казом Міністерства охорони здоров’я України 
від 19.06.96 р. № 173. Дотримання правил пожеж-
ної безпеки, дотримання меж землевідведення.

Замовник бере на себе зобов’язання вико-
нувати всі умови щодо експлуатації об’єкту ді-
яльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні 
захисні та інші заходи щодо умов безпечної екс-
плуатації обладнання, дотримання вимог при-
родоохоронного 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 ді-

яльності такі ж як і при технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання екологічних та санітарно-епіде-

міологічних норм.
Компонування комплексу технологічного об-

ладнання з урахуванням вимог техніки безпе-
ки, протипожежних розривів між будівлями та 
спорудами і виробничої санітарії. Дотримання 
розмірів санітарно-захисної зони.

Щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої ді-

яльності такі ж як і при територіальній аль-
тернативі 1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготов-
ка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає пла-

нування 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, віднов-
лювальні та захисні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист тери-

торії 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 за-
бруднюючих речовин, які не перевищують зна-
чень гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
населених пункті.

- вплив на водне середовище – не очікується.
- вплив на рослинний та тваринний світ, за-

повідні об’єкти – не очікується;
- зміни на клімат і мікроклімат – не очікується.
- техногенне середовище – не спричиняє 

порушення навколишнього техногенного се-
редовища за умов комплексного дотримання 
правил експлуатації будівель, споруд та техно-
логічного 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 бу-
дівельних 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 під-
земних водних джерел і скидання стічних вод 
у поверхневі водні об'єкти не передбачається;

- очікується утворення виробничих та по-
бутових 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 се-
редовища за умов комплексного дотримання 
правил експлуатації будівель, споруд та техно-
логічного 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 до-
тримання 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 ланд-
шафту 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 час-
тину 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 (оброблен-
ня, перероблення, утилізація, видалення, зне-
шкодження і захоронення) обсягом 100 тон на 
добу або більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пе-
релік держав, довкілля яких може зазнати 
негативного транскордонного впливу (заче-
плених 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 відпо-
відності 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 громадськос-
ті: Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно 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 до-

вкілля; 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 обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; на-
дання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту; врахування висновку з 
оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження 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 розпо-
чинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності. Про-
цедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, 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 до-
вкілля. На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля: Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження 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 пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі 
отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості 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 по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності. Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде Дозвіл на виконання будівель-
них 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 при-
йняття такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до: Мініс-
терства захисту довкілля та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035, Управління оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Від-
діл 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.

Повідомлення подано ДП «НДКТІ МГ» на осно-
ві Довіреності КП  «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» від 
04.09.2020 р.

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
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ДОДАТОК Ф 

ФОТОФІКСАЦІЯ МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
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ДОДАТОК Х 

КОПІЯ ЛИСТА № 25/8-21/7158-20 ВІД 09.10.2020 р. МІНІСТЕРСТВА 

ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

(МІНДОВКІЛЛЯ), ЩОДО ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ ВІД 

ГРОМАДСЬКОСТІ 
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icTepcrso 3aXMOy flOBKiaaa Ta npwpoflHMX pecypciB YxpaTHM
5/8-21/7158-20 Bifl 09.10.2020
: XopcB M. 10. 09.10.2020 14:48
2D9E7F900307B04000000BD9D2F002B718600

3acTynHHK MiHicTMnxaflno XOP€B

MimcTepcTBo  3axHciy flOBKiniw Ta  npHpo^^HHx  pecypciB

e, mo:
-Bi^^noBi^iHO    ^o    IloBinoMJieHHa    npo   nnaHOBaHy

KII CyMH^CHJIKOMCEPBIC, a^a ninn^rae  oiiimii BnnHBy Ha
HOMep cnpaBH 2020996539 y GnHHOMy peecrpi 3 oqiHKH BnjiHBy Ha

), mono peKOHCTpyKHii noniroHy nna cicnanyBaHHa TBepnnx no6yroBHX
iB 3 yicpinneHHHM icHyiomix oropon^^yBanbHHx naM6 Ta ynannyBaHHaM

noporn Ha TepHTopii B. BoSpniibKoro CTapocTHHCtKoro oxpyry
BepxHbocHpoBaTCtKoi" cintcbKOi pann CyMc^Koro paiiOHy CyMCBKoi oOnacri,
po3nonaTO npoiienypy opiHKH BnnHBy Ha noBKinna y BinnoBinHOCTi no
3aKOHonaBCTBa;

-3 n^a oc^iiHiiiHoro  onpHmonHeHHa  3a3HaneHoro  IIoBinoMneHHa  npo
nnaHOBaHy nian^HicTb  3ayBaaceHHa  i  npono3HHi'i Bin rpoMancbKOCTi mono
nnaHOBaHoi nimibHocTi no MmicTepcTBa 3axncTy noBKinna Ta npHponHnxi
YicpaiHH He

KOMYHAJILHE ni^nPHCMCTBO
CYMHCHJIKOMCEPBIC

40031, CyiacbKa o6jiacTb, Micro CyMH,
KoBnaKiBCbKHft paiioH, ByjiHija PoMaHa
ATaMaHWKa, 6ynHHOK 49 A

HaJfe

MIHICTEPCTBO 3AXHCTY ^^OBKIJIJW TA nPHPO^^HHX PECYPCIB YKPAIHH
(MIH3OBKIJIJW)

Byji. MHTponoJiHTa BaciuiH JlrniKiiicbKoro, 35, m. Kh'i'b, 03035, re.'!.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,
4>bkc: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, i^eHTHcpikauifiiiHii koa 43672853

rianepoBa Konia

eneKTpoHHoro
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