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– будівельно-монтажні роботи;
– галузеві будівельні норми;
– гранично допустимий викид;
– гранично допустима концентрація;
– гранично допустимий рівень;
– гумо-тканинне покриття;
– державні будівельні норми;
– двигун внутрішнього згорання;
– дизельна електростанція;
– Державна комісія запасів;
– Державна санітарно-епідеміологічна служба;
– державні санітарні норми;
– державні санітарні правила;
– державний стандарт України;
– Державна установа;
– забруднююча речовина;
– зона санітарної охорони;
– інженерно-геологічний елемент;
– Кабінет Міністрів України;
– науково-дослідна робота;
– неметанові леткі органічні сполуки;
– несприятливі метеорологічні умови;
– нормативно-правові акти з охорони праці;
– норми радіаційної безпеки України;
– надзвичайні ситуації;
– орієнтовний безпечний рівень впливу;
– оцінка впливу на довкілля;
– обласна державна адміністрація;
– орієнтовні допустима концентрація;
– проект виконання робіт;
– природно-заповідний фонд;
– податковий кодекс України;
– паливо-мастильні матеріали;
– планово-попереджувальний ремонт;
– родючий шар ґрунту;
– санітарно-захисна зона;
– стандарт організацій України;
– системи стандартів безпеки праці;
– товариство з обмеженою відповідальністю;
– 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 будівництва полігону твердих побутових відходів (ТПВ) на
території 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. Планована діяльність з
будівництва полігону твердих побутових відходів передбачає влаштування чотирьох карт
складування № 1, № 2, № 3 і № 4 з площами відповідно 0,4032 га, 0,1649 га, 0,8511 га, 2,9508 га.
Сумарна ємкість котлованів № 1, № 2, № 3 і № 4 при завантаженні їх до відмітки 170,5 м
складає 305,14 тис. м³ забезпечить складування ТПВ протягом 3,5-4 років. Після заповнення
котлованів проектом намічається влаштування на ділянках котлованів № 2, № 3 і № 4 «шапки»
висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Об’єм ТПВ у тілі шапки - 171920 м³. Загальний об’єм
заскладованих ТПВ складе 472370 м³ або 377,89 тис. т при об’ємній вазі 0,8 т/м³.
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» (надалі КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС») з будівництва полігону
ТПВ на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 8 частини 2 статті 3 Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VІІІ) [1]:
- поводження з відходами: (операції у сфері поводження з побутовими та іншими
відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення)
обсягом 100 тон на добу або більше).

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності
В адміністративному відношенні будівництво полігону твердих побутових відходів згідно
до проектних матеріалів буде розміщено поза межами населених пунктів Верхньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області. Планована діяльність буде розміщена на
відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. Площа полігону ТПВ складає
7,4468 га.
Межі полігону твердих побутових відходів відображені на рисунку 1.1.
Найближчими населеними пунктами до місця розміщення планованої діяльності (ділянка
складування ТПВ), є:
- у північному напрямку с. Вехня Сироватка на відстані ~7000 м;
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- 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, яка надана згідно з чинним законодавством України КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» для будівництва полігону твердих побутових відходів межує:
- із півночі – землями Краснопільського агролісгоспу та існуючим полігоном ТПВ;
- із півдня,сходу та заходу – землями державної власності.

Рис. 1.1 – Оглядова карта з нанесеними межами полігону твердих побутових відходів
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Земельну ділянку загальною площею 7,4468 га з кадастровим номером
5922380800:06:001:0206
надано
в
оренду
строком
на
5 (п’ять)
років
КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» для провадження планованої діяльності (будівництво полігону ТПВ)
відповідно до рішення Верхньосироватської сільської ради (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 земельного кадастру про земельну ділянку, яка надана КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» для провадження планованої діяльності наведено у додатку Б.
Договір оренди земельної ділянки між Верхньосироватською сільською радою Сумського району
Сумської області в особі сільського голови Александрової Алли Миколаївни, діючого на підставі
статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» («Орендодавець») та КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» Сумської міської ради в особі директора Богдана Анатолійовича
Здєльніка («Орендар»), який діє на підставі Статуту Комунального підприємства
«Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради приведено у додатку В. Даний договір укладено
згідно зі статтею 21 Закону України «Про оренду землі» та на підставі рішення 23 сесії 7
скликання Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області від
12.02.2019 року (Додаток А).
Ділянка вільна від забудови та зелених насаджень. Земельна ділянка використовується під
ріллю.
В 2-х кілометрах від ділянки планованої діяльності проходить автодорога «СумиПолтава» (Н-12).
Рельєф ділянки рівний із загальним нахилом у західному напрямку з перепадом висот
165,50-170,50 м. Конфігурація ділянки відведення під полігон ТПВ, має неправильну форму,
багато кутів зламу, що не дає можливості максимального використання площі. Під’їзд до
полігону ТПВ буде здійснюватися 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 гумусова ні, підстеляються вони
неогеновими та палеогеновими утвореннями.
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Ґрунтові води на території полігону ТПВ виявлені на глибині 20,5÷22,0 м. Напрямок
ґрунтового потоку південно-західний. Сезонні коливання можуть досягати, протягом року,
до 1 м.
Згідно з картою загального сейсмічного районування території України, район робіт
відноситься до кліматичного району з сейсмічністю – 6 балів (рис. 1.2).

Рис. 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 планованої
діяльності 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 та
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). Категорія земель –
земля промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (див.
Додаток Б).
В зоні пропонованого будівництва археологічні, заповідні об’єкти відсутні.
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Будівництво полігону твердих побутових відходів буде вестися на ділянці,
неперспективній для пошуку нових пам’яток історико-культурної спадщини.
Право користування земельною ділянкою, яке забезпечує землекористувачеві
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» можливість користування нею з певними обмеженнями,
встановленими законом і укладеним договором про встановлення земельного сервітуту.
Негативних впливів екзогенних, ендогенних процесів і явищ геологічного і
геотектонічного походження в даному районі не спостерігається.
Ситуаційний план (космознімок) розміщення ділянки наданої під будівництво полігону
твердих побутових відходів з нанесеною межею нормативної СЗЗ на місцевості наведений у
додатку Г.

1.2 Цілі планованої діяльності
Ціль планованої діяльності – будівництво полігону твердих побутових відходів з метою
виконання схеми санітарного очищення м. Суми (Науково-технічний звіт «Послуги з внесення
змін до схеми санітарної очистки міста Суми») розробленою фахівцями Державного
підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського
господарства» необхідність виконання проекту подальшого розширення ділянки складування
ТПВ та її будівництво, а також покращення санітарно-епідеміологічних умов проживання
населення Сумської області.
Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного
очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України № 57 від 23.03.2017, Головним
управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області розглянуті текстові та графічні
матеріали Схеми санітарного очищення міста, що розроблені ДП "Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства". Лист № 299-04.1/20 від
20.01.2020 р. Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, щодо
погодження «Схеми санітарного очищення міста Суми» (Додаток Д).
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.

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
Перед початком виконання будівельних робіт виконується винос у натуру межі ділянки,
відведеної під полігон.
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Після зняття родючого шару ґрунту і виконання планувальних робіт виносяться в натуру
всі елементи будівництва полігону (котловани, дорога, нагірна канава і т. д.).
По периметру території полігону влаштовується нагірна канава (К-1, К-2), на відстані
1,0 м від її бровки до межі відведення, а також всі гідроспоруди на ньому. Параметри каналу:
ширина по дну – 0,4 м, середня глибина – 1,0 м, закладання укосів m=1,5.
З південного та західного боку, по периметру території полігону, на відстані 1,0 м від межі
відведення, влаштовується огороджувальний вал В-1. Параметри валу: ширина по брівці – 1,0 м,
середня висота – 1,0 м, закладання укосів m=1,5.
По внутрішньому периметру, з відступом 1,0 м від бровки нагірної канави, та з відступом
1,0 м від підошви валу встановлюється стаціонарна сітчаста огорожа висотою 2,0 м (сітка
«Рабітца» на залізобетонних стовпах).
Паралельно виконуються роботи по влаштуванню котловану № 1, № 2, № 3 і ставкафільтратозбірника та їх обвалування. Грунт вийнятий із котлованів використовується на
влаштування дорожнього насипу внутрішньогосподарської дороги, влаштування захисного шару
протифільтраційного екрану, а також переміщається в тимчасові відвали, розміщені на вільних
територіях існуючого полігону ТПВ. Дно котловану влаштовується з похилом 0,3% в бік
фільтратозбірних колодязів.
Поверхня дна й укосів ретельно планується, ущільнюється, готується під укладання
протифільтраційного екрану. Влаштування екрану в проекті прийнято із бентонітових матів
«Tektoseal 3500», виробник – Німеччина. Полотна матеріалу вкладаються між собою з накидом
мінімум 150 мм. Для забезпечення щільності, між полотнами, в місцях накиду, просипають
гранули бентоніту в кількості 0,1 кг на один квадратний метр площі. Укладене покриття
засипають захисним шаром ґрунту товщиною не менше 0,5 м. Краї полотен бентонітового мату
закріплюються (анкетуються) на гребні обвалування на краю внутрішнього укосу. Всі підготовчі
роботи і роботи з влаштування «екрану» мають виконуватись згідно з вказівками «Технологічної
карти 2/2006-НТ-32301723 ТК на влаштування протифільтраційних екранів із застосуванням
геотекстильних матеріалів бентонітових».
У підготовлених котлованах проектом передбачається влаштування дренажної системи і
фільтратозбірних колодязів, фільтрат із яких відкачується в контрольний ставокфільтратозбірник.
У підготовленому котловані влаштовується дренажна система для збору фільтрату, котра
передбачає влаштування двох ловчих дрен, приєднаних до фільтратозбірного колодязя.
Ловча дрена виконується із перфорованої, двошарової, гофрованої труби типу «Перфокор
II» діаметром 315 мм, кільцевою жорсткістю SN 8, тип перфорації – неповний (LP 200º).
Зовнішній торець закривається пластиковою заглушкою. Вся труба обмотується захисним
фільтруючим матеріалом (ЗФМ), в даному випадку геотекстилем Пінема ТС-250. У подальшому
укладена на дно котловану труба обсипається щебенем фракцією ≥ 30 мм, шаром ≥ 300 мм, після
чого захищається геотекстилем Пінема ТС-400. Ухил дрени приймається відповідно до
спланованої підставою котловану.
Фільтратозбірні колодязі запроектовані із труб Корсис SN8 630/535*. На залізобетонному
фундаменті колодязь у процесі складування ТПВ підлягає нарощуванню із розрахунку
піднесення його над ущільненими відходами не менш ніж на 2 м. Враховуючи, що труби Корсис
не розраховані на навантаження на глибині більше 10 м, проектом у межах ділянок, розміщених
на глибині 10 і більше метрів передбачається влаштування з/бетонної обойми в кожусі зі стальної
труби dy=1000 мм.
У процесі експлуатації колодязь має бути щільно закритим кришкою.
Паралельно з роботами по відкриттю котлованів ведуться роботи по влаштуванню
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внутрішньомайданчикової дороги на ділянці від господарського двору (ПК 0+00) до
розвантажувального майданчика № 3 (ПК).
Яма «Беккері» - чотири герметичних колодязя діаметром 2,0 м кожен, виконані зі збірного
залізобетону (згідно з ДСТУ Б. В.2.6-106:2010) на монолітній залізобетонній плиті. Стіни
колодязів із середини і зовні, а також плита днища обробляються полімерною композицією
«Сілор» в 3 шари.
На в’їзді на полігон влаштовується пост дезінфекції (бетонна ванна довжиною - 10 м,
шириною - 3,5 м і глибиною 0,3 м, заповнена 3% розчином лізолу.
Для моніторингу за якістю грунтових вод проектом передбачено влаштування трьох
контрольних (спостережних) свердловин: одна – на в’їзді, дві – на західній межі полігону.
Глибина спостережних свердловин – 28 м.
Будівництво котловану карти № 4 розпочинається на другий рік, а в карти № 1 - № 3
тимчасом здійснюється захоронення ТПВ.
Строк будівництва котловану № 4 повинен бути не більше 10 місяців, так як сумарна
ємкість котлованів № 1 - № 3 забезпечить складувати тільки річний об’єм ТПВ. Так як і в
котлованах № 1 - № 3 на дні й укосах котловану влаштовується протифільтраційний екран з
приміщенням бентонітових матів «Tektoseal 3500».
Після влаштування протифільтраційного екрана на дні котлованів влаштовуються
дренажні колектори і фільтратозбірні колодязі висотою 6 м (нарощування колодязів по мірі
підняття рівня ТПВ виконує експлуатуюча організація).
Після заповнення ТПВ всіх чотирьох котлованів до ▼170,5 м, проектом передбачається
нарощування полігону вверх на два яруси по 2-2,5 м (ДБН В.2.4-2005 «Схема висотного
полігону).
Нарощування полігону здійснюється тільки на ділянках другої, третьої і четвертої карт
складування.
Зовнішні укоси ТПВ, заскладованих на нарощеній частині полігону «шапці» прийняті 1:4.
Після закриття карт складування проводиться їх технічна рекультивація.
Рекультивація проводиться після завершення стабілізації закритої карти складування ТПВ
– процесу зміцнення звалищного ґрунту, досягнення ним постійно стійкого стану.
1.3.2 Опис характеристик діяльності протягом виконання будівельних робіт
Для своєчасного виконання робіт проектними матеріалами передбачено:
- 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.
Зони тимчасового складування конструкцій під час виконання вантажнорозвантажувальних робіт повинні бути огороджені інвентарною огорожею із встановленням
попереджувальних знаків.
Земляні роботи виконувати відповідно до проекту виконання робіт, а також з
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дотриманням вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 "Настанова щодо проведення земляних робіт,
улаштування основ та спорудження фундаментів", ВБН В.2.3-00013741-07:2007 "Магістральні
трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація" та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона
праці і промислова безпека у будівництві".
Відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016, Додаток Е, п.Е.2, б) в проектних матеріалах
розроблений будгенплан. На будгенплані вказані огородження будівельних майданчиків, місця
встановлення тимчасових будівель і споруд для потреб будівельників, складування матеріалів.
Запобігаючи доступу сторонніх осіб, до початку виконання робіт огородити на землі, по
межі відведення проектної ділянки, будівельний майданчик для будівництва безперервним
охоронно-захисним парканом з інвентарних дощатих щитів чи з профільованого настилу по
металевому каркасу з профільної труби. Зони постійно та потенційно діючих небезпечних
виробничих факторів - огородженням висотою 1,2 м згідно з ДСТУ Б В.2.8-43:2011. Небезпечні
зони позначити знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007. Позначити червоними
прапорцями (в темний час доби червоними ліхтарями) зони, за кордон яких вантаж стрілою
виносити заборонено.
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
Умивальня

17
17

0,54
0,2

10,5х3,1
(32,55 м2)

15,6

1

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

Організація рельєфу
Враховуючи, що ділянка, відведена під полігон, має падіння поверхні в західному
напрямку з відмітки 170,5 м до ▼ 165,5 м з ціллю забезпечення нормальних умов будівництва й
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експлуатації полігону проектом передбачається приведення верха котлованів № 1 - № 4 до єдиної
відмітки 170,5 м.
У результаті цього верх котлованів № 1, 2 влаштовуються на існуючих відмітках, кругом
котлованів № 3 і 4 влаштовується огороджувальна дамба з шириною по гребню 3,5 м з укосом в
бік котловану 1:2,5 у зворотний бік 1:2,0.
У межах всієї території полігону проектом передбачається зняття рослинного шару ґрунту
з переміщенням його і складуванням на вільній ділянці існуючого полігону.
У перспективі рослинний грунт буде використаний при рекультивації полігону. Для
відведення від полігону поверхневих вод по його периметру східного, південного і західного
кордону вздовж влаштовується вал-канава.
По периметру території полігону запроектована огорожа, яка з’єднується з огородженням
існуючого полігону ТПВ.
Планування ділянки забудови
Ділянка під полігон ТПВ вільна від забудови, але, враховуючи складну конфігурацію,
обумовлену вклинюванням з півночі земель Краснопільського агролісгоспу на стадії розробки
проекту було розглянуто декілька варіантів розміщення карт складування ТПВ в ув’язці з
варіантами під’їзних доріг.
У результаті, виходячи із необхідності забезпечення максимально можливої ємкості
полігону, карти складування № 1, № 2 і № 3 з відповідними площами 0,4032 га, 0,1649 га, 0,8511
га, розміщені в районі вклинювання земель держлісфонду, а карта № 4 площею 2,9508 га
запроектована прямокутною в західній частині ділянки полігону.
Таблиця 1.3.2 – Використання території
№
Найменування
п/п
1
Загальна площа земельної ділянки
2
Площа
забудови
проектних
споруд
складування, дез’яма, яма «Беккері») дамби
3
Контрольно-регулюючий ставок фільтрату
4
Площа проїздів і майданчиків

(карти

Одиниця
виміру
га

Кількість

га

4,9234

га
га

0,1060
0,5570

7,4468

Генеральний план будівництва полігону твердих побутових відходів на території
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області приведений у
додатку Е.
1.3.3 Опис характеристик в процесі провадження планованої діяльності
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.
Категорично забороняється вивезення на полігони відходів, придатних до використання в
народному господарстві в якості вторинних ресурсів, а також токсичних, радіоактивних і біологічно
небезпечних відходів.
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СХЕМА
основних технологічних операцій при експлуатації
полігону ТПВ
Доставка твердих
побутових відходів
(ТПВ)
Відправлення сміттєвозів
на розвантаження
Розвантаження сміття на
розвантажувальному
майданчику
Переміщення ТПВ на
добову карту
складування

Розробка ґрунту
для ізоляції
ТПВ
Транспортування
до добової карти
складування
ТПВ

Доставка зі
сторони
матеріалу для
ізоляції ТПВ

Укладання ТПВ
шарами 0,2 і 0,5 м на
добовій карті
складування
Пошарове ущільнення
ТПВ до досягнення
повної висоти добової
карти (2,0 м)
Укладання проміжних
і остаточного
ізолюючих шарів
ґрунту

Вхідний
контроль ТПВ
Встановлення
переносного
огородження

Зволоження
ТПВ у
пожежонебезпечний період
(використання
фільтрату по
замкнутому
циклу)
Контроль якості
ґрунтових вод

Ущільнення
ізолюючих шарів
ґрунту. Закриття ТПВ
рослинним шаром
ґрунту. Озеленення

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.
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
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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 у встановленому порядку надана для будівництва полігону твердих
побутових відходів, повинна відповідати наступним умовам:
- в межах майданчиків 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 при розміщенні на полігоні ям «Беккері»;
- будівельний майданчик повинен бути вільним від забудов;
- в межах майданчику відсутні будівельні, промислові, зрошувальні, осушувальні та
природно-заповідні об’єкти, а також зелені насадження;
- будівельний майданчики повинні відповідати санітарно-гігієничним нормам та нормам
пожежної безпеки.
Карта-схема масштабу (М 1:100000) розташування полігону ТПВ приведена у
додатку Ж.
Будівництво та експлуатацію полігону твердих побутових відходів на території
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області необхідно проводити в
межах наданої у тимчасове користування земельної ділянки і у відповідності до екологічних та
санітарно-епідеміологічних нормативних документів.
При будівництві та експлуатації полігону ТПВ необхідне обов’язкове виконання
проектних рішень по збереженню ґрунту, охорони вод, флори та фауни.
Санітарно-епідеміологічні обмеження
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).
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 360-92;
"Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", 1996 та наведені в
таблиці 1.3.3.
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Таблиця 1.3.3 – ГДР звукового тиску L (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними
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),
75
66
59
54
50
47
45
43
55,0
день
ГДР (ДСП №173),
67
57
49
44
40
37
35
33
45,0
ніч
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 західному напрямку
становить ~2000 м (ставок без назви), відстань до найближчої річки Сироватка в північному
напрямку – ~9000 м.
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 недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов
розмноження диких тварин;
- щодо запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному
впливу на них господарської діяльності.
Обмеженнями впливу на ґрунти є законодавчі вимоги щодо:
 захисту сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від
необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;
 захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочування, ущільнення тощо.
Відповідно до листа № 01-20/247 від 27.01.2020 р. Департаменту екології та охорони
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації на зазначеній земельній ділянці з
кадастровим номером 5922380800:06:001:0206, а також у радіусі трьох кілометрів об'єкти
природно-заповідного фонду відсутні (Додаток И).
Територія провадження планованої діяльності перебуває за 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.
Інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічних
станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів транспорту тощо, а також зони
особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних Сил України та
інших військових формувань, прикордонні смуги) також відсутні.
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.
На період безпосередньої експлуатації полігону ТПВ з розміщенням ям «Беккері» згідно
з наказом "Про внесення змін до державних санітарних правил планування та забудови населених
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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 та №
653 від 31.08.2009 утилізація, переробка трупів тварин, їх частин та інших тваринних відходів
нормативна СЗЗ встановлюється в розмірі 1000 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
Надання земельної ділянки для з будівництва полігону твердих побутових відходів на
території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області здійснюється
на підставі договору оренди (Додаток В).
Характеристика облаштування полігону ТПВ
Полігон твердих побутових відходів є спеціальною спорудою, призначеною для
захоронення ТПВ і гарантує санітарну необхідність в охороні навколишнього середовища й
епідемічну безпеку для населення. Потужність полігону складає – 500 тис. м³.
Проектом передбачено влаштування чотирьох карт складування № 1, № 2, № 3 і № 4 з
площами відповідно 0,4032 га, 0,1649 га, 0,8511 га, 2,9508 га.
Сумарна ємкість котлованів № 1, № 2, № 3 і № 4 при завантаженні їх до відмітки 170,5 м
складає 305,14 тис. м³ забезпечить складування ТПВ протягом 3,5-4 років.
Після заповнення котлованів проектом намічається влаштування на ділянках котлованів
№ 2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Об’єм ТПВ у тілі шапки –
171920 м³.
Загальний об’єм заскладованих ТПВ складе 472370 м³ або 377,89 тис. т при об’ємній вазі
0,8 т/м³.
Для доставки ТПВ до місць складування запроектована під’їзна технологічна дорога
довжиною 426,57 м, а також із розвантажувального майданчика.
Таблиця 1.4.1 – Основні техніко-економічні показники
№
Найменування показників
Один. виміру
Кількість
п/п
1
2
3
4
«Нове будівництво полігону для
складування
твердих
побутових
1. Найменування об’єкту будівництва
відходів
на
території
Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»
На
землях
Верхньосироватської
2. Місце розташування об’єкту будівництва
сільської ради
Сумського району
Сумської області
3. Вид будівництва
Нове будівництво
4. Площа полігону всього:
га
7,4468
із них під складування ТПВ
га
4,3700
під під’їзні дороги
га
0,4280
під облаштування полігону
га
2,6518
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№
Найменування показників
п/п
1
2
5. Кількість котлованів
6. Площа котлованів на рівні ▼170,5
котлован № 1
котлован № 2
котлован № 3
котлован № 4
Контрольно-регулюючий ставок фільтрату
7. Похил укосів котлованів
8. Розрахунковий об’єм полігону (γ 0,8 т/м³)
9. Річний об’єм вивозу ТПВ
ТПВ (γ=0,2 м³/т)
ТПВ (γ=0,8 м³/т)
10. Розрахунковий термін експлуатації
Під’їзна (технологічна) дорога
- загальна довжина
- ширина земляного полотна
11. - ширина проїзної частини (укріплення,
дорожні плити ПД 3-2х0,16 і монолітний
з/бетон)
12. Розвантажувальні майданчики (кріплення
дорожніми плитами ПД 3х2х0,16мм)
13. Водовідвідні споруди:
нагірна канава
огороджувальний вал
14. Чисельність працюючих при однозмінній
роботі полігону ТПВ
15 Загальна кошторисна вартість будівництва,
в т. ч. БМР

Один.
виміру
3
шт.
га
га
га
га
га
га
га
т м³/тонн
т
м³
м³
років

Кількість
4
4
4,3700
0,4032
0,1649
0,8511
2,9508
0,1244
1:2,5
472370/377890
72500
362500
90600
5 р. і 3 міс.

м
м

426,57
7,5

м

4,5

шт.

3

м
м

361
383

чол.
тис. грн
тис. грн

17
92508,050
73583,085

Опис проектних рішень полігону ТПВ
Основні технічні рішення
Ділянка складування ТПВ площею 7,4468 га примикає з півдня до існуючого полігону
комунального підприємства «Сумижилкомсервіс». Згідно із завданням на проектування, загальна
ємкість полігону визначена з врахуванням топогеодезичних і інженерно-геологічних умов
наданої земельної ділянки.
Проектом передбачено:
- будівництво чотирьох карт (котлованів) складування № 1, № 2, № 3 і № 4 для
складування ТПВ;
- влаштування системи збору фільтра на кожній із карт;
- влаштування контрольно-регулюючого ставка фільтрату;
- влаштування надземної частини полігону «шапки»;
- будівництво під’їзної технологічної дороги і розвантажувальних майданчиків;
- забезпечення електроосвітлення об’єкта;
- влаштування дезінфекційної ванни на виїзді із полігону;
- влаштування протипожежних резервуарів;
- влаштування біотермічних ям (ям «Беккері») для захоронення трупів тварин;
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- влаштування санітарно-захисної зони полігону;
- будівництво трьох наглядових свердловин за моніторингом грунтових вод.
Об’єкти господарської зони, включаючи вагову, КПП, шлагбаум, інвентарні будинки,
склади інвентарю і будівельних матеріалів намічається використати існуючі на території
полігону ТПВ підприємство «Сумижилкомсервіс».
В’їзд автотранспорту на полігон здійснюється через КПП існуючого полігону КП
«Сумижилкомсервіс».
Експлуатація полігону, утилізація відходів, а також відмова від приймання відходів
повинні регулюватися регламентом з прийому дозволених видів відходів. Для того, щоб
забезпечити складування тільки дозволених відходів, необхідні контрольні заходи з боку
персоналу полігону.
Контроль доставлених відходів включає в себе наступне:
- перевірка супровідних документів перевізника;
- визначення обсягу і ваги відходів;
- проведення візуального контролю;
- виконання радіометричного контролю.
Перевірка супровідних документів і замір ваги виконується на в’їзді. Візуальний
контроль, при якому привезені відходи контролюються за зовнішнім виглядом, консистенцією,
кольором і запахом, проводиться при зважуванні і при розвантаженні машин. При сумніві
необхідний відбір проб привезеного матеріалу. Привезені недозволені для складування відходи
на полігон не приймаються. Експлікація будівель і споруд наведена у таблиці 1.4.2.
Таблиця 1.4.2 – Експлікація будівель і споруд
Номер
на плані
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Найменування

2
В’їзні ворота
Контрольно-пропускний пункт
Територія господарського двору (існуюча)
Адіміністративно-побутові приміщення
Вагова
Протипожежні резервуари 2 шт по 50 м³
Огородження полігона – сітчасте на з/б стовпах
Карта складування ТПВ № 1
Карта складування ТПВ № 2
Карта складування ТПВ № 3
Карта складування ТПВ № 4
Контрольно-регулюючий ставок фільтрату
Під’їзна дорога (внутрішньомайданчикова дорога)
Розвантажувальний (розворотний) майданчик
Контрольні (режимні) свердловини (3 шт.)
Біотермічна яма (яма «Беккері»)
Дезінфекційна зона (дез’яма)
Колодязь фільтратозбірний (4 шт.)
Водовідвідна канава
Огороджувальний вал
Зелена зона
Огороджувальні дамби котлованів

Площа
забудови,
м²
3
112
4032
1649
8511
29508
1060
4290
1280
265
209
1805
2010
7304
12545

Стан

4
існуючі
існуючий
існуюча
існуючі
існуюча
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Архітектурно-будівельні рішення
У складі проекту полігону ТПВ проектом передбачено будівництво чотирьох карт
складування огороджувальних дамб під’їзної дороги до карт складування, розвантажувальних
майданчиків.
Карти складування ТПВ
Проектом передбачено чотири карти складування, із них – котловани № 1 площею 0,4032
га, № 2 площею 0,1649 га, № 3 площею 0,8511 і № 4 площею 2,9508 га.
Виходячи із топографічних умов ділянки під полігон, а також мінімально можливого
закладання укосу 1:2,5 дно котлованів № 1, № 2 і № 3 прийнятий відповідно на відмітках 165 м,
166,5 м і 161,0 м.
За аналогом з котлованами № 1 і № 2 діючого полігону дна котловану № 4 прийнята на
відмітці 157,0 м у районі залягання тяжких суглинків і глин. Ґрунтові води залягають на ділянці
котлованів на відмітці 150 м.
У зв’язку зі значними коефіцієнтами фільтрації ґрунтів, на дні і на укосах котлованів (>10 9
м/с) проектом передбачений фільтраційний екран з використанням бентонітових матів
«Tektoseal 3500» німецького виробництва коефіцієнт фільтрації яких складає 3х10-11 м/с. Поверх
матів влаштовується захисний шар із суглинистих ґрунтів із виїмки.
Дамби обвалування
Із ціллю забезпечення нормальних умов будівництва і в подальшому умов експлуатації
полігону, проектом передбачено єдиний рівень верха котлованів № 1 ÷ № 4 на ▼170,5
(усереднена існуюча відмітка поверхні землі на ділянках котлованів № 1, № 2 і частково № 3). У
зв’язку з цим на ділянках з відмітками 155,5-170,5 м кругом котлованів (особливо карта
складування № 4) влаштовується огороджувальна дамба з ґрунту виїмки котлованів. Ширина
дамби по верху прийнята 3,5 м закладання укосу з боку котловану 1:25, зі зворотного боку – 1:2,0.
Щільність скелета ґрунту в тілі дамби повинна складати не менше 1,6 т/м³.
Під’їзна дорога і розвантажувальні майданчики
Під’їзна дорога протяжністю 426,57 м забезпечує під’їзд до всіх розвантажувальних
майданчиків. Параметри дороги прийняті згідно з вимогами ДБН В.2.3-5:2008, як для дороги
господарського значення.
Ширина земляного полотна дороги прийнята 7,5 м, ширина проїзної частини – 4,5 м.
розвантажувальні майданчики розміщаються безпосередньо в примиканні до карт складування.
Параметри майданчиків наступні:
- розміри земполотна – 18х18 м;
- укріплення дорожніми плитами 15х15 м.
Дезінфекційна яма
На виїзді з полігону влаштовується контрольно-дезінфікуюча зона, обладнана
залізобетонним резервуаром довжиною 10,0 м, глибиною 0,3 м і шириною 3,5 м для дезінфекції
коліс сміттєвозів.
Рівень дезрозчину у ванні повинен складати 250 мм. Заповнення дезінфікуючої ями
проводиться 3-4 рази на місяць.
Контрольний ставок фільтрату
Фільтратозбірний ставок влаштовується зі східної сторони полігону між картами
складування № 1 і № 3.
Ставок запроектований у виїмці з дном на відмітці 167,50. площа ставка на рівні відмітки
170,5 м складає 1244 м².
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Ємкість ставка контрольного ставка фільтратозбірника при наповненні до відмітки
170,2 м складає 1860 м³.
Аналогічно як і на картах складування на дні й укосах ставка влаштовується
протифільтраційний екран з приміщенням бентонітових матів «Tektoseal 3500».
1.4.1 Використання матеріалів та природних ресурсів
Потреба в засобах механізації
Для виконання ряду 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 1.4.3.

Таблиця 1.4.3 – Орієнтовний перелік машин та механізмів на полігоні ТПВ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва робіт

Засоби механізації

Переміщення ТПВ з місця розвантаження
сміттєвозів на добову карту складування
Переміщення і ущільнення ТПВ
Розробка ґрунту на влаштування ізоляційного шару
ТПВ
Транспортування ґрунту на робочу карту

Бульдозер на базі трактора
Т-130
Компактор DRSSTA 534
Екскаватор ЕО4112А
Автосамоскид на
автомобіля «КРАЗ»
Бульдозер

Кількість

базі

Влаштування ізолюючого шару:
- утримання доріг
Зволоження ТПВ на карті полігону, поливання доріг Поливально-мийна машина
та майданчиків розвантаження
Відкачка із котловану, фільтрату із колодязя Насос дренажний
фільтратозбірника
Забезпечення переносного насоса електроенергією Електростанція відкритого
виконання бензинова

1
1
1
1
1
1
2
1

Енергозабезпечення
Освітлення господарського двору та побутових приміщень, розміщених на території
діючого полігону – існуюче. Даними проектними матеріалами передбачено зовнішнє освітлення
під’їзних доріг та розвантажувальних майданчиків. Освітлення передбачається на напругу 220 В
світлодіодними прожекторами 200 кВТ, 6400 К, які встановлені на залізобетонних опорах.
Підключення передбачається до існуючої електромережі через металевий бокс із автоматичним
вимикачем, який встановлений на з/б. Прожектори встановлюються на опорах. Залізобетонні
опори прийняті на базі стійок СВ 105-3,5 згідно з ТП серія 3.407.1-136 випуск 1. Електричну
частину ВЛі-04 КВ зовнішнього освітлення виконати самонесучим ізольованим проводом, який
підвішується на опорах за допомогою лінійної арматури.
Проектом передбачено влаштування 12 залізобетонних опор 11-анкерні та 1 проміжна, та
12 прожекторів на них, довжина СІП становить 500 м. Управління електроосвітлення
виконується автоматично.
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» для будівництва полігону твердих побутових відходів
на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
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Технологія виконання робіт зняття родючого шару ґрунту
Згідно Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 962-ІV, ст. 52 та Наказом
Державного комітету України по земельним ресурсам № 1 від 04.01.2005 р., при проведенні
гірничодобувних, геолого-розвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням
ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та
поверненню на порушені земельні ділянки.
Згідно з вимогами ст. 52 Закону України "Про охорону земель", ГОСТ 17. 4.3.02-85, ГОСТ
17.5.3.06-85, ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, а також відповідно до проекту рекультивації, який
буде розроблено окремо повинно бути передбачено:
- зняття родючого шару ґрунту (РШГ) під майданчик полігону, при прокладанні під’їзної
дороги його переміщення до місць складування;
- зняття грунту, переміщення та складування у відвали, з урахуванням вмісту гумусу
(при необхідності) згідно "схеми організації робіт по зняттю родючого шару грунту": в першу
чергу родючий шар, в другу чергу потенційно родючий шар;
- формування та планування відвалів родючого (рослинного) шару ґрунту;
- зняття потенційно родючого шару ґрунту, його переміщення до місць складування;
- формування та планування відвалів потенційно родючого шару ґрунту;
- зворотне пошарове повернення ґрунтового покриву з місць зберігання на ділянку після
закінчення терміну експлуатації полігону на території Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області;
- остаточне планування земельної ділянки.
Рекультивацію порушених земель необхідно проводити у терміни, визначені проектом
рекультивації земель, після закінчення терміну експлуатації полігону. Якщо роботи з технічної
рекультивації з кліматичних або інших умов не можуть бути виконані в терміни, передбачені
проектом рекультивації, порядок і строки їх проведення визначають за додатковою угодою
виконавця будівельних робіт і суб’єкта господарювання.
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.
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;
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- 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.
Технічна рекультивація передбачає спорудження системи дегазації та створення
рекультиваційного багатофункціонального покриття (захист поверхні карти складування від
вітрової та водної ерозії, проникнення поверхневого стоку в тіло карти. Рекультивація карти
складування виконується окремим проектом.
Проектом передбачений наступний шар рекультивації:
- 20 – місцевий грунт;
- 30 – газовий дренаж (щебінь фр. 20-40 мм);
- геотекстиль;
- геомембрана;
- 30 – пісок;
- 20 – грунт ізоляції;
- 30 – рослинний грунт.
У результаті запроектованих заходів по влаштуванню і нормальному складуванню ТПВ
має місце наступний баланс грунтових мас:
Виїмка ґрунту із котлованів – 249789 т м³, в т. ч. із:
- котловану № 1 – 10463 м³;
- котловану № 2 – 1399 м³;
- котловану № 3 – 41785 м³;
- котловану № 4 – 193988 м³;
- ставка-фільтратозбірника – 1510 м³;
- нагорно-ловчих каналів – 654 м³.
Насип ґрунту – 75339,0 м³,
в т. ч.:
- тіло огороджувальної дамби – 36713,0 м³;
- влаштування захисного шару протифільтраційного екрану – 23308,0 м³ в земполотно
а/дороги – 6883 м³, підсипку низового укосу дамби першої черги – 8435,0 м³, влаштування
резерву ґрунту для використання в процесі експлуатації – 174450 м³.
Резерви грунта для наступного використання влаштовуються:
1. На картах існуючого полігону вздовж огороджувальних дамб і використання – для
рекультивації – 38400 м³.
2. На ділянці кар’єру ґрунту існуючого полігону в об’ємі 136050 м³ з наступним
використанням для: - ізоляції ТПВ – 27744,0 м³, рекультивації полігону – 23621,0 м³.
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.
Біологічний етап включає в себе підбір асортименту багаторічних трав, підготовку ґрунту,
посів трав і догляд за ними.
До складу біологічній рекультивації входять наступні види робіт:
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- 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 грунт.
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 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
7,4468 га;
- під складування ТПВ
4,3700 га;
- під під’їзні дороги
0,4280 га;
- під облаштування полігону
2,6518 га;
- кількість котлованів
4 шт.;
- розрахунковий термін експлуатації
5 років.
У проекті знезаражування ТПВ методом захоронення в грунт на полігоні (анаеробний
процес).
Анаеробне знезараження ТПВ на полігонах (санітарна засипка) здійснюється шляхом
захоронення ТПВ на спеціальних спорудах, отримавши назву полігон ТПВ.
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
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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 будівельних робіт
Протягом періоду виконання проектних будівельних робіт 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 (2 роки).
Перелік та кількість відходів, які утворяться при будівництві 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: залишки труб, металопрокату, які
не можуть бути використані за призначенням) – 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;
- 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 будівництві, т/рік;
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N – кількість робочих, що постійно перебувають при будівництві об’єкта;
Q – норматив утворення відходів на 1 працюючого, кг/рік, Q=30 кг/рік;
T – загальна тривалість будівництва, рік.
М = 17 × 30 × 0,83 / 1000 = 0,42 (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 будівництва, 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 будівництва, рік.
Q = 0,83 × 5 × 8×1,1/1000 = 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:
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 будівельномонтажних 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.
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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 будівництва відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених
місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених
договорів з спеціалізованими підприємствами.
Передбачувана кількість утворення відходів при будівельно-монтажних роботах
приведена в таблиці 1.5.1.
Таблиця 1.5.1 – Характеристика відходів
№
Назва відходів
Клас
п/п
небезпеки
1

2

3

4

5

Матеріали
обтиральні
відпрацьовані, зіпсовані чи
забруднені
Відходи,
одержані
в
процесах
зварювання
(електроди спрацьовані)
Тара металева використана,
у т.ч. дрібна (з-під фарби)

Кількість
утворення,
т

ІІІ

0,036

ІII

0,0046

ІII

0,00225

ІV

0,42

ІV

0,01

Тверді побутові відходи

Відходи металобрухту

Всього:

0,47285

Напрям
поводження
Договір з
спеціалізованою
організацією
Договір з
спеціалізованою
організацією
Договір з
спеціалізованою
організацією
Договір з
спеціалізованою
організацією
Договір з
спеціалізованою
організацією
-

Місце
накопичення
Контейнер
Контейнер

Контейнер

Контейнер

Контейнер
-

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 будівництва та порядок їх подальшої утилізації
вирішуються під час розроблення проекту виконання робіт (ПВР).
Експлуатація полігону
Під час експлуатації проектованого об’єкту утворення відходів не передбачається.
Потужність полігону складає – 500 тис. м³.
Проектом передбачено влаштування чотирьох карт складування № 1, № 2, № 3 і № 4 з
площами відповідно 0,4032 га, 0,1649 га, 0,8511 га та 2,9508 га відповідно.
Сумарна ємкість котлованів № 1, № 2, № 3 і № 4 при завантаженні їх до відмітки 170,5 м
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складає 305,14 тис. м³ забезпечить складування ТПВ протягом 3,5-4 років.
Після заповнення котлованів проектом намічається влаштування на ділянках котлованів
№ 2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Об’єм ТПВ у тілі шапки –
171920 м³.
Загальний об’єм заскладованих ТПВ складе 472370 м³ або 377,89 тис. т при об’ємній вазі
0,8 т/м³.
Для забезпечення з’їзду в котлован бульдозерів не побоюючись пошкодити
протифільтраційний «екран», влаштовується пандус. Пандус відсипається із підвезених ТПВ з
додаванням мінерального ґрунту, кількість якого складає 20÷50% від об’єму укладених ТПВ. 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 «знизувгору» 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 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
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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, в 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 укіс заскладованих ТПВ має
бути ≥1:4.
Схема методів складування ТПВ на робочих картах полігону наведена на рисунку 1.3.
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Рис. 1.3 – Схема методів складування ТПВ на робочих картах полігону
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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.
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
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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
Вид відходу
відходів
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)
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
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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
Вид відходу
Гранична к-ть
відходів
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,
10
що спінюються
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
3
метилметакрилатом
1.39.23
Пластиків полістиролів
3
1.39.23
Акрілонітрілбутадієнстірольних пластиків
10
1.39.25
Полістиролів
3
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
Вид відходу
Гранична
Особливі умови складування на
і вигляду
кількість
полігоні ТПВ або підготовки на
відходів
промислових
промпідприємстві
відходів т/1000
м³ ТПВ
1.39.26
Активоване вугілля
3
Укладання шаром не більш 0,2 м
Виробництва вітаміну В-6
1.39.27
1.39.28

1.21.06
1.39.29

Відходи
ацетобутилатцеллюлози
Дерев’яні
і
тирсностружечні відходи
Обрізання хромових шкір
Незворотна дерев’яна і
паперова тара

3
10

3
10

Пресування в блоки розміром не
більше 0,3х0,3х0,3 в мокрому стані
Не повинні містити тирсу, яка йде
на посипання підлоги в пром.
приміщеннях
Укладання шаром не більше 0,2 м
Не
повинна
включати
промаслений папір
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Код групи
і вигляду
відходів

Вид відходу

1.39.30
Обрізки шкірозамінників
1.39.31
Вибілюючий грунт
1.39.32
Фаолітовий пил
Граничне сумарне навантаження по
таблицях № 2 і 3

Гранична
кількість
промислових
відходів т/1000
м³ ТПВ
3
3
3
100

Особливі умови складування на
полігоні ТПВ або підготовки на
промпідприємстві
Укладання шаром не більше 0,2 м
Укладання шаром не більше 0,2 м
У мішки в мокрому стані

Організація закриття 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.
Останній шар відходів перед закриттям полігону розрівнюється, великогабаритні відходи
подрібнюються, шкідливі для рослин матеріали з верхніх шарів переміщуються в нижні шари.
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
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.

37
Вплив на атмосферу при будівництві будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин
від: двигунів будівельних механізмів і транспорту, при проведенні різальних, зварювальних,
газорізальних і фарбувальних робіт, при пересипанні будівельних матеріалів та ґрунту (земляних
роботах), приготуванні будівельних розчинів.
1. Викиди забруднюючих речовин при проведенні фарбувальних робіт
При проведенні фарбувальних робіт використовуються наступні лакофарбові матеріали:
емаль ПФ-115, ґрунтовка ГФ- 021.
Роботи по фарбуванню передбачено проводити пневморозпилювачем. Одночасно
використовується тільки один пневморозпилювач. Продуктивність пневморозпилювача (Н) –
2500 г/год.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконаний згідно «Збірника показників емісії
(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами,
УкрНТЕК, Донецьк, 2004 р.», Доповнення до методичних вказівок по кількісному визначенню
промислових викидів на підприємствах галузі, Міністерство лісової промисловості УСРР,
Українське науково-виробниче деревообробне об’єднання (УкрНВДО), Київ, 1990р.
Валовий викид складе:
Мв=G×П×0,00001, т.
де G-витрата фарбувального матеріалу, кг
П – вміст розчинника у фарбувальному матеріалі, %
Секундний викид при здійсненні фарбувальних робіт визначається за формулою:
Мсф=2,2×10-6×Н×П×А, г/с
Мсс=1,7×10-6×Н×П×(1-А), г/с
де – Н – продуктивність фарбувального обладнання, г/год.
А – коефіцієнт
П – вміст розчинника у фарбувальному матеріалі, %
Емаль ПФ-115
Витрата – 187 кг.
Вміст розчинників, %: ксилол – 16,2; уайт-спірит – 23,8.

Викид забруднюючих речовин складе:
Забруднююча речовина
1
Уайт-спірит
Ксилол

Валовий викид, т
2
0,044506
0,030294

Секундний викид, г/с
3
0,070805
0,016074

Грунт ГФ-021
Витрата – 56 кг.
Вміст розчинників, %: ксилол – 15; уайт-спірит – 15.
Викид забруднюючих речовин складе:
Забруднююча речовина
1
Уайт-спірит
Ксилол

Валовий викид, т
2
0,008400
0,008400

Секундний викид, г/с
3
0,044625
0,012963
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Загальні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні
фарбувальних робіт приведені у таблиці 1.5.5.
Таблиця 1.5.5 – Загальний викид ЗР при фарбувальних роботах
Забруднююча речовина
Валовий викид, т
1
2
Ксилол
0,038694
Уайт-спірит
0,052906

Секундний викид, г/с
3
0,016074
0,070805

2. 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 будівництві;
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:
MFe = 14,35 ×3754× 10-6 = 0,5387 т
MMn = 1,95 ×3754× 10-6 = 0,0732 т

Максимально разові:
MсFe = 14,35 ×0,00025= 0,0036 г/с
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.
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
-6
Mк.д. = 1,4 ×563,28× 10 = 0,0008 т
Mс к.д = 1,4 ×0,00025= 0,0004 г/с
-6
Mф.д.р. = 4,4 ×563,28× 10 = 0,0025 т
Mсф.д.р = 4,4 ×0,00025= 0,0011 г/с
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Mф.п.р. = 2,2 ×563,28× 10-6 = 0,0012 т
Mфв = 1,0 ×563,28× 10-6 = 0,0006 т

Mсф.п.р = 2,2 ×0,00025= 0,0006 г/с
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:
-6
MFe = 14,90 ×114,16× 10 = 0,0017 т
MсFe = 14,90 ×0,00025= 0,0037 г/с
-6
MMn = 1,09 ×114,16× 10 = 0,0001 т
MсMn = 1,09 ×0,00025= 0,0003 г/с
-6
Mк.д. = 1,0 ×114,16× 10 = 0,0001 т
Mск.д = 1,0 ×0,00025= 0,0003 г/с
-6
Mф.д.р. = 4,8 ×114,16× 10 = 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
-6
Mфв = 1,26 ×114,16× 10 = 0,0001 т
Mсф.в = 1,26 ×0,00025= 0,0003 г/с
-6
Mда = 2,70 ×114,16× 10 = 0,0003 т
Mсда= 2,7 ×0,00025= 0,0007 г/с
-6
Mов =13,30 ×114,16× 10 = 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 1.5.6.
Таблиця 1.5.6 – Загальний викид ЗР при зварювальних роботах
Забруднююча речовина
Валовий викид, т
1
2
Заліза оксид
0,5464
Сполуки марганцю
0,0736
Кремнію діоксид
0,0009
Фториди добре розчинні
0,003
Фториди погано розчинні
0,0015
Фтористий водень
0,0007
Діоксид азоту
0,0003
Оксид вуглецю
0,0015

Секундний викид, г/с
3
0,0037
0,0005
0,0004
0,0012
0,0007
0,0003
0,0007
0,0033

Викиди забруднюючих речовин при виїмці та зворотній засипці ґрунту,
перевантаженні будівельних матеріалів
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:
3.

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;
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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;
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.;
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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
4. 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
5. 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.
6. 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;
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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 – 27,17 т (31961,2 л);
- бензин – 1,16 т (1560,3 л).
Вихідні дані та результати розрахунку викидів від транспорту та будівельної техніки
наведені в таблиці 1.5.7.
Таблиця 1.5.7 – Сумарні величини викидів від автотранспорту та спецтехніки
Група авто
Автотранспорт
та спецтехніка,
що працюють на
бензині

Автотранспорт
та спецтехніка,
що працюють на
дизельному
паливі

Назва показників
Кп, кг/т
Кт
Витрата палива, т
Валовий викид, т
Т, год
Мак-раз викид, г/с
Кп, кг/т
Кт
Витрата палива, т
Валовий викид, т
Т, год
Мак-раз викид, г/с

Разом, г/с
При 60 % коефіцієнті одночасного
залучення техніки, г/с
Разом, т

Оксид
вуглецю
197,8
1,7
1,16
0,3901
710
0,152621
36,2
1,5
27,17
1,4753
12218
0,033541
0,186162

Назва забруднюючої речовини
Метан
Діоксид
Сажа
азоту
0,64
21,6
0
1,8
0,9
1
1,16
1,16
1,16
0,0013
0,0226
0,0000
710
710
710
0,000509
0,008842
0,0000
0,25
31,4
3,85
1,4
0,95
1,8
27,17
27,17
27,17
0,0095
0,8105
0,1883
12218
12218
12218
0,000216
0,018427
0,004281
0,000725
0,027269
0,004281

Діоксид
сірки
1
1
1,16
0,0012
710
0,000470
4,3
1
27,17
0,1168
12218
0,002655
0,003125

0,111697

0,000435

0,0163614

0,0077

0,001875

1,8654

0,0108

0,8330

0,1883

0,1180
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Загальні обсяги викидів на період проведення будівельних робіт наведені в
таблиці 1.5.8
Таблиця 1.5.8 – Сумарні викиди на період будівництва полігону ТПВ
Код
ЗР

Назва ЗР

Заліза оксид (в переpахунку на залізо)
Марганець та його з'єднання (в переpахунку на
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діоксид марганцю)
301 Азоту діоксид
328 Сажа
330 Ангідрид сірчистий
337 Вуглецю оксид
342 Фтористий водень
343 Фториди добре розчинні неорганічні
Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид
344
алюмінію і кальцію)
410 Метан
616 Ксилол
2752 Уайт-спірит
Речовини у вигляді суспендованих твердих
2902
частинок
Пил неорганічний. який містить двоокис
2908
кремнію у %:70-20 (ш.ц.)
Всього:
123

ГДК м.р., ОБРВ в
атмосферному
повітрі
населених місць,
мг/м3
0,04

Клас
безпеки

Викид,
т/період

3

0,5609

0,01

2

0,0740

0,2
0,15
0,5
5
0,02
0,03

3
3
3
4
2
2

0,8392
0,1883
0,1180
1,8744
0,0007
0,0030

0,2

2

0,0015

50
0,2
1,0

ОБРВ
3
4

0,0108
0,0387
0,0529

0,5

3

0,1346

0,3

4

0,0009
3,8979

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі наведено у п. 5.2 даного Звіту.
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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 – ~1400 м (ставок без назви);
- південно-східному напрямку становить ~1200 м (струмок без назви);
- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).
Відстань до найближчої річки Сироватка в північному напрямку становить ~9000 м.
Графічне відображення розташування полігону 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 здійснюватись
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 будівництва 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».
Основне госппобутове 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.
Проектом передбачається влаштування системи збору забрудненого фільтрату на території
полігону ТПВ з метою попередження його поширення в навколишньому середовищі (ґрунти та
ґрунтові води). Це дозволить здійснювати організований відвід фільтрату на очисні споруди.
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Рис. 1.4 – Карта-схема розміщення полігону ТПВ відносно водних об’єктів та їх
водоохоронних зон
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Поводження з фільтратом
Система збирання та поводження з фільтратом повинна функціонувати від початку роботи
полігону ТПВ, а також після його закриття. На кожній із карт складування влаштовується дренаж
і фільтратозбірний колодязь із труб «Корсис».
Висота колодязя (верх 0,5 вище поверхні рекультивації) на картах № 1 - № 4 відповідно
складає 6,5 м, 8,5 м, 15,5 м і 18,5 м.
Враховуючи, що в процесі виконання будівельних робіт фільтраційні колодязі
влаштовуються висотою 6 м нарощування колодязя до верха полігону посилення труб «Корсис»
повинно здійснюватись силами і за рахунок експлуатуючої організації. викачка фільтрату із
колодязів здійснюється посередництвом фекального насоса в ставок-фільтратозбірник, звідки в
літній період розпилюється на поверхні карт складування. Площа ставка-фільтратозбірника на
рівні відмітки 170,5 м складає – 1244 м², ємкість при заповненні до відмітки 170,2-186,0 м³.
Фільтрат зі ставка в процесі експлуатації полігону може направлятися на очистку на стадії
якої передбачається його труба сепарація, седиментація і розподіл фаз (ДБН В.2.4-2.4-2-2005, п.
3.110).
Спосіб очистки та знешкодження фільтрату визначається на основі проведення відповідних
аналізів в результаті яких визначається клас їх токсичності.
Кількість фільтрату що утворюється за рік при повністю влаштованих котлованах згідно
розрахунку становить 3457 м3.
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 ТПВ збираються поверхневою системою відводу
та дренажем. Стічні води відводяться в накопичувачі фільтрату.
Дезінфекційна яма
На виїзді з полігону влаштовується контрольно-дезінфікуюча зона, обладнана
залізобетонним резервуаром довжиною 10,0 м, глибиною 0,3 м і шириною 3,5 м для дезінфекції
коліс сміттєвозів.
Рівень дезрозчину у ванні повинен складати 250 мм. Заповнення дезінфікуючої ями
проводиться 3-4 рази на місяць.
1.5.4 Оцінка забруднення грунтів
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.
Користування земельною ділянкою, на якій планується будівництво полігону ТПВ
здійснюється на підставі договору оренди земельної ділянки між Верхньосироватською сільською
радою Сумського району Сумської області та КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» Сумської міської
ради (Додатку В).
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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.
Рельєф ділянки рівний із загальним нахилом у західному напрямку з перепадом висот
165,50-170,50 м. Конфігурація ділянки відведення під полігон ТПВ, має неправильну форму,
багато кутів зламу, що не дає можливості максимального використання площі. Під’їзд до полігону
буде здійснюватися 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.
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.
Планованою діяльністю є будівництво полігону твердих побутових відходів (ТПВ) на
території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
Планована діяльність – будівництво полігону ТПВ передбачається у межах земельної
ділянки наданої для господарської діяльності КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС».
Потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час провадження планованої
діяльності немає.
Проектом передбачена інженерна організація рельєфу території. До початку земляних
робіт передбачається вертикальне планування рельєфу з урахуванням існуючого рельєфу,
мінімального обсягу земельних робіт і залягання ґрунтових вод. Передбачається влаштування
протифільтраційного екрану.
В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання корисних
копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються.
Інженерна підготовка території включає проведення всіх заходів, необхідних для
забезпечення стійкості території, максимального збереження екологічного стану для даної
складності інженерно-геологічних умов.
На території району, де планується влаштування об’єкту проектованої діяльності,
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.
Майданчик під будівництво полігону ТПВ знаходиться поза межами населених пунктів на
відстані на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
Основні показники по генплану наведені в таблиці 1.5.9.
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Таблиця 1.5.9 – Основні техніко-економічні показники
№
Найменування показників
п/п
1
2
1. Площа полігону всього:
із них під складування ТПВ
під під’їзні дороги
під облаштування полігону
2. Кількість котлованів
3. Площа котлованів на рівні ▼170,5
котлован № 1
котлован № 2
котлован № 3
котлован № 4
Контрольно-регулюючий ставок фільтрату
4. Похил укосів котлованів
5. Під’їзна (технологічна) дорога
- загальна довжина
- ширина земляного полотна
- ширина проїзної частини (укріплення,
дорожні плити ПД 3-2х0,16 і монолітний
з/бетон)
6. Водовідвідні споруди:
- нагірна канава
- огороджувальний вал

Один.
виміру
3
га
га
га
га
шт.
га
га
га
га
га
га
га

Кількість

м
м

426,57
7,5

м

4,5

м
м

361
383

4
7,4468
4,3700
0,4280
2,6518
4
4,3700
0,4032
0,1649
0,8511
2,9508
0,1244
1:2,5

Згідно з публічною кадастровою картою України на території провадження планованої
діяльності переважають темно-сірі опідзолені ґрунти (рис. 1.5).
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Рис. 1.5 – Карта-схема грунтів території провадження планованої діяльності
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Поводження з біогазом
Проектом передбачена активна дегазація (примусова відкачка біогазу), будівництво
системи збирання біогазу після заповнення робочої карти, завершення формування газоносного
шару, влаштування покрівлі. В нашому випадку при невеликому терміні експлуатації полігону це
після виконання технічної рекультивації.
Будівництво системи збирання біогазу передбачає влаштування свердловин в тілі
заскладованих ТПВ до його основи, з кроком 30÷40 м. Облаштування їх згідно з вимогами ДБН
В.2.4-2-2005, розділ 3. Далі ці свердловини з’єднуються між собою горизонтальним
трубопроводом і відводяться до камери первинного збирання (газозбірний пункт). Від
газозбірного пункту по магістральному трубопроводу біогаз подається до дегазаційної установки.
Роботи по дегазації завданням на проектування не передбачені, тому влаштування системи
дегазації, як технічного етапу рекультивації карти складування ТПВ, виконується окремо
розробленим проектом.
Більш детально проектні рішення по рекультивації порушених земель приведено у
п. 1.4.1 даного Звіту.
Якщо при будівництві полігону ТПВ будуть порушені землі лісового фонду, з огляду на
використання земельних ділянок лісового фонду для потреб комунальної галузі, КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» відповідно до ст. 156, 157 Земельного кодексу України буде
здійснено відшкодування збитків землекористувачу – лісовому господарству, заподіяних в
результаті тимчасового зайняття лісових земель.
Надалі лісове господарство – користувач земельної ділянки лісового фонду повинен
використовувати кошти на залісення земельних ділянок.
При експлуатації полігону зміни природного ґрунтового покрову не відбудуться. Вплив на
грунт та грунтовий покрив відсутній.
1.5.5 Шумове навантаження
Оцінка можливого акустичного навантаження під час будівництві полігону ТПВ, що
проектується, проводиться для визначення очікуваних рівнів шуму, який створюється при
функціональній діяльності даного об’єкту будівництва 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.
Шумові характеристики обладнання, механізмів, установок повинні відповідати вимогам:
- 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».
Чинником фізичного впливу в період будівництва полігону ТПВ є шум. Його джерела –
будівельна техніка, автотранспорт, допоміжне обладнання, а також інші механізми що знаходяться
на будівельному майданчику. 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.
Розрахунок рівня звукового тиску від спеціальної будівельної техніки
Значна кількість шумів антропогенного характеру, частину з яких людина навіть не чує,
негативно впливає на її самопочуття та здоров’я. В основному ці шуми виникають при
експлуатації машин та механізмів.
Відчуття шуму залежить не тільки від рівня звукового тиску, але також від спектрального
складу гармонійних коливань, з урахуванням цього виділяють наступні октавні смуги
середньогеометричних частот: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 і 8000 Гц.
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Джерелами шуму при виконанні будівельно-монтажних робіт будуть двигуни
автотранспорту та спецтехніки, зварювальні апарати.
Планована діяльність передбачає використання механізмів, що мають санітарно-гігієнічні
сертифікати щодо використання в заявленій сфері. Їх технічний стан, включаючи шумову
характеристику, періодично перевіряється на відповідність допустимим нормам при проведенні
техоглядів і посвідчень.
Джерела шуму при виконанні будівельно-монтажних робіт будуть:
- вантажна автомобільна техніка – 85…95 дБа;
- будівельні крани, вишки – 80 дБА;
- бульдозери, автогрейдери, екскаватори – 74…90 дБа;
- дизель-молоти – 110 дБа;
- будівельне обладнання (компресори, відбійні молотки) – 90 дБа.
При виконанні акустичного розрахунку використані наступні законодавчі, нормативні та
методичні документи:
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173 від
19.06.1996 г.;
- ДБН Б.2.2-12:2018 «Мiстобудування. Планування i забудова міських i сільських
поселень»;
- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на
територіях».
Потреба в автотранспортних засобах буде визначатись генпідрядником.
Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови, дБа, від окремого
джерела шуму (крім авіаційного) визначають за формулою:
LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб,
де LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА;
ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані
між джерелом шуму і розрахунковою точкою;
ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в
повітрі;
ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття території;
ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху
поширення шуму;
ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень;
ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження кута
видимості джерела шуму з розрахункової точки;
ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці
внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель.
Розрахунок сумарного рівня шуму на території будівельного майданчика складатиме:
LA = 10lg(100,1×95+100,1×80+100,1×90+100,1×110+100,1×90) = 110,2 дБА
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Величину поправки ΔLАвідст, дБА, визначають в залежності від геометричних розмірів
джерела шуму, зображеного у вигляді прямокутника довжиною А, м, і шириною В, м, за
формулою:

де r-відстань, м, що відраховується від умовного акустичного контуру джерела шуму у
напрямі від його умовного акустичного центра до розрахункової точки;
А – геометричні розміри джерела шуму (довжина, м);
В – геометричні розміри джерела шуму (ширина, м).
Розрахунок поправки, що враховує зниження рівня звуку залежно від відстані між
джерелом шуму і розрахунковою точкою (межею санітарно-захисної зони):
∆𝐿𝐴 відст . = 10

𝜋 × 1000 × (2 × 1000 + 100 + 120) + 100 × 120
= 43,6 дБА
𝜋 (2 + 100 + 120) + 100 × 120
∆𝐿𝐴 ПОВ . =

5𝑟
дБА
1000

де r – відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою (межею санітарно-захисної
зони), м, r = 1000 м.
Розрахунок поправки, що враховує зниження рівня звуку внаслідок загасання звуку в
повітрі:
ΔLАпов=5×1000/1000=5 дБА
Поправка, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття території:
ΔLA пок.= 10,7 дБА
ΔLАзел = ΔLАрайон + ΔLАпос,
де ΔLАрайон – шумозахисна ефективність смуг зелених насаджень,дБА, ΔLA район=1,5;
ΔLАпос – збільшення шумозахисної ефективності смуг зелених насаджень пов’язане зі
збільшенням періоду вегетації в містах, дБА, ΔLАпос = 0.
Розрахунок поправки, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень:
ΔLA зел.= 1,5 + 0 = 1,5 дБА
ΔLA обм.= -10lg(S/Sпов), дБА
де S – площа екранованої або неекранованої ділянки території займаної джерелом шуму,
м2;
Sпов – площа всієї території, яку займає джерело шуму, м2;
ΔLA обм.= 15,6 дБА
ΔLA пок.= 10,7 дБА
LАтер = 110,2 – 43,6 – 5 – 10,7 – 0 – 1,5 – 15,6 + 0 = 33,8 дБА
Допустимий максимальний рівень шуму на території, що безпосередньо прилягає до
житлових будинків, становить 55 дБА вдень та 45 дБА вночі.
Виконання будівельно-монтажних робіт будуть проводитись в денний період, також
додатково будуть дотримуватись заходи щодо додаткового зменшення звукового впливу на
навколишнє середовище, а саме:
- обмеження швидкості руху транспорту, що дозволить знизити рівень звукового тиску на
5-6 дБА;
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- встановлення обладнання на вібродемпфуючих підставках, що дозволить знизити рівень
звукового тиску на 3-4 дБА.
При врахуванні додаткових заходів, щодо зниження рівня шуму, розрахунковий рівень
шуму складатиме:
LA тер.= 110,2 – 43,6 –5,0 – 10,7 – 0 – 1,5 – 15,56 + 0 – 6 – 4 = 23,8 дБА.
Відповідно до санітарних 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. У даному випадку на межі
нормативно СЗЗ (1000 м), згідно розрахунків, рівень звукового тиску дорівнюватиме 43,6, тобто
шумовий вплив в межах нормативних значень. Виходячи з цього робимо висновок, що шкідливого
впливу шуму на найближчі населені пункти не буде.
Додаткових заходів по поглинанню шумового навантаження не потрібно.
Викидів ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань під час експлуатації
полігону ТПВ немає.
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
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
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. В комплекті бурового
верстата використовується електрообладнання промислової частоти напругою 380 В.
Все електрообладнання оснащене металевими кожухами, які є надійним захистом від
можливого впливу електромагнітного випромінювання.
Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище не
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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.
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 будівництві полігону вплив негативних
факторів на організм людини та оточуюче середовище буде зведений до мінімуму.
Радіаційний контроль
Основним фактором, що забезпечує радіаційну безпеку, є радіаційний контроль. Для
забезпечення радіаційної безпеки при виконання будівельних робіт вимогами ДБН В.1.4-0.01 – 97
встановлений обов‘язковий вхідний радіаційний контроль (ВРК) сировини і будівельних
матеріалів, номенклатура яких встановлена ДБН В.1.4-2.01–97, при закінченні будівництва
об’єкта обов’язковий остаточний радіаційний контроль об’єкта (ОРКО) закінчених будівництвом
10-ї та 3-ї груп, перелік яких наведений в п.5.1. ДБН В.1.4-1.01–97.
У відповідності з п.6 ДБН В.1.2-2.01–97 вхідному контролю підлягають наступні види
сировини і матеріали, які використовуються при будівництві: піски та глини всіх видів, гравій,
сланці, технічна вода, штучні наповнювачі всіх видів, щебінь всіх видів, арматурна та
конструкційна сталь, попіл, пуста порода та ін. На всі види сировини та матеріалів, які надходять
на будівельний майданчик, повинні бути надані постачальником документи (сертифікати,
паспорти та ін.) по формам, приведеним в ДБН В.1.4-0.02–97.
Підрядна організація з будівництва самостійно організовує службу радіаційного контролю,
схему його реалізації та у випадку виявлення сировини та матеріалів, радіаційні параметри яких
перевищують нормативні, приведені в ДБН В.1.4-2.01-97, можуть відмовитися від них то отримати
від поставника повну компенсацію збитків. Будівельна організація, яка будує та здає об’єкт
Замовнику, зобов’язана виконати остаточний радіаційний контроль об’єкта у відповідності з
вимогами ДБН В.1.4-0.01-97 та ДБН В.1.4-2.01-97.
Не передбачається використання обладнання та матеріалів, які не мають даних контролю
санітарно-епідеміологічних станцій по вмісту радіоактивних речовин та рівня потужності
зовнішнього гама випромінювання.
Будівництво полігону ТПВ, а також його експлуатація являється технологічним процесом,
який не використовує джерел іонізуючих випромінювань і не відноситься до виробництв
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перерахованих в п.17.1. "ОСНУ – 2005". Проте персонал будівельної бригади може зазнавати
опромінювання техногенно-підсилених джерел, які можуть бути пов‘язані з:
- підвищеною концентрацією природних радіонуклідів в будівельних матеріалах;
- підвищеною еквівалентною рівноважною об‘ємною активністю (ЕРОА) радону і торону в
повітрі на території будівельного майданчику.
Якщо річна ефективна доза опромінення персоналу техногенно-підсиленими джерелами
природного походження (без урахування дози фонового опромінення) не перевищує 1мЗв, то
контроль і облік природної компоненти опромінення працівників не є обов‘язковим.
При ефективних дозах опромінення персоналу від 1 до 5 мЗв, пов‘язаних з техногеннопідсиленими природними джерелами, вводиться система періодичного радіаційного контролю
цього радіаційного фактора, а значення самих доз додаткового опромінення, оцінених за
результатами контролю, додаються до індустріальної компоненти професійного опромінення
персоналу. Отримана таким чином у виробничих умовах сумарна доза опромінення розглядається
далі як доза опромінення персоналу, яка обмежується лімітами доз.
У випадках, коли природна компонента опромінення персоналу перевищує 5 мЗв у рік,
необхідно вживати заходів для зниження величини виробничого опромінення від природних
джерел до значень, менших за 5 мЗв у рік, після чого набирає чинності вимога, щодо застосування
процедури підсумовування. Комплекс таких захисних заходів узгоджується державною санітарноепідеміологічною службою МОЗ України.
Будівельний чи обслуговуючий персонал може піддаватись опроміненню техногеннопідсиленими джерелами природного походження, тобто природними радіонуклідами, а саме:
- в питній воді;
- у виробах масового використання з фарфору, фаянсу, скла і глини;
- в хімічних реагентах;
- природного виділення їх із землі на ділянці будівельного майданчику.
У зв’язку з вищенаведеним, передбачається виконання вимог НРБУ – 97 і ОСНУ – 2005:
- проведення вхідного контролю будівельних матеріалів і хімреагентів.
Забороняється використання тих що не мають даних контролю санітарно-епідеміологічних
станцій по вмісту природних радіоактивних речовин і рівня зовнішнього іонізуючого
випромінювання.
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ
ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ
ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ
Планова діяльність з будівництва полігону твердих побутових відходів на території
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області передбачає Планована
діяльність з будівництва полігону твердих побутових відходів передбачає влаштування чотирьох
карт складування № 1, № 2, № 3 і № 4 з площами відповідно 0,4032 га, 0,1649 га, 0,8511 га, 2,9508
га. Після заповнення котлованів проектом намічається влаштування на ділянках котлованів № 2,
№ 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Проектний об’єм ТПВ у тілі шапки –
171920 м³.
Полігон твердих побутових відходів є спеціальною спорудою, призначеною для
захоронення ТПВ і гарантує санітарну необхідність в охороні навколишнього середовища й
епідемічну безпеку для населення. Потужність полігону визначена завданням на проектування –
500 тис. м³. На полігоні влаштовані чотири карти складування № 1, № 2, № 3 і № 4. Виходячи із
топографічних умов ділянки під полігон, а також мінімально можливого закладання укосу 1:2,5
дно котлованів № 1, № 2 № 3 і №4 знаходяться відповідно на відмітках 165 м, 166,5 м, 161,0 м та
157 м.
У зв’язку зі значними коефіцієнтами фільтрації ґрунтів, на дні і на укосах котлованів (>10 9
м/с) укладено фільтраційний екран з використанням бентонітових матів «Tektoseal 3500»
німецького виробництва, коефіцієнт фільтрації яких складає 3х10-11 м/с. Поверх матів
влаштовується захисний шар із суглинистих ґрунтів із виїмки.
На ділянках з відмітками 155,5- 170,5 м кругом котлованів влаштована огороджувальна
дамба з ґрунту виїмки котлованів. Ширина дамби на поверхні складає 3,5 м, закладання укосу з
боку котловану 1:25, зі зворотного боку – 1:2,0. Щільність скелета ґрунту в тілі дамби складає не
менше 1,6 т/м³.
По периметру території полігону влаштована нагірна канава (К-1, К-2), на відстані 1,0 м від
її бровки до межі відведення, а також всі гідроспоруди на
ньому. Параметри каналу: ширина по дну – 0,4 м, середня глибина – 1,0 м, закладання
укосів m=1,5.
Під’їзна дорога протяжністю 426,57 м забезпечує під’їзд до всіх розвантажувальних
майданчиків. Параметри дороги прийняті згідно з вимогами ДБН В.2.3-5:2008, як для дороги
господарського значення.
Технічна альтернатива 1:
Будівництво нового полігону із захороненням твердих побутових відходів. Технічна
альтернатива 1 не розглядається, як екологічно та економічно неприйнятна.
Технічна альтернатива 2:
Створення потужності з перероблення твердих побутових відходів та будівництво полігону
із захоронення залишків ТПВ, які не підлягають утилізації.
Технічна альтернатива 2 не розглядається, як екологічно та економічно неприйнятна.
Територіальна альтернатива 1:
Будівництво полігону твердих побутових відходів на території Верхньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області здійснюється поруч з існуючим полігоном
ТПВ, з наладженою інфраструктурою на мало продуктивних землях, тому місце діяльності не
може бути зміщене. Так як планована діяльність здійснюється за межами населених пунктів,
розташування земельної ділянки під будівництво полігону обумовлюється певними поверхневими
умовами, територіальні альтернативи відсутні.
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Територіальна альтернатива 2:
Альтернативні варіанти планованої діяльності відсутні, оскільки місце розташування
земельної ділянки під будівництво полігону ТПВ обумовлюється оптимальними геологічними і
поверхневими умовами.
Реалізація технічної альтернативи 1,2 потребує виділення нової земельної ділянки та
розроблення відповідних проектів. Відповідно, дані альтернативи не є ефективними.
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:

1

2

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)?

Негативний вплив
Так

Ймовірно

Ні

3

4

5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Пом’якшення
існуючої
ситуації
6
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Продовження таблиці 2.1
№

Чи може реалізація діяльності спричинити:

1
2
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?

Негативний вплив
Так

Ймовірно

Ні

3

4

5
+
+
+
+

+
+
+
+
+

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
Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного
фонду (зменшення площ, початок небезпечної
28.
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?

+

+
+
+

+

+
+
+

Пом’якшення
існуючої
ситуації
6
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Закінчення таблиці 2.1
№

Чи може реалізація діяльності спричинити:

1
2
32. Будь-який вплив на кількість і якість наявних
рекреаційних можливостей?
33. Будь-який вплив на наявні об’єкти історикокультурної спадщини?

Негативний вплив
Так

Ймовірно

Ні

3

4
+

5

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?

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

Пом’якшення
існуючої
ситуації
6
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ
СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ
ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В адміністративному відношенні будівництво полігону твердих побутових відходів згідно
до проектних матеріалів буде розміщено поза межами населених пунктів Верхньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області. Планована діяльність буде розміщена на
відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. Площа полігону ТПВ складає
7,4468 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
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.
Територія планованого промислового майданчику КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» не
забудована та вільна від зелених насаджень.

3.1 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
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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. 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 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.
Таблиця 3.2.1. – Основні кліматичні характеристики
№
1.

Характеристика

XII

Рік

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

6,6

2. Опади, мм

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

IX

X

XI

43

33

38

39

55

68

77

62

45

38

52

53
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Відносна вологість
86
повітря, %

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

3.

Абсолютний
5. максимум
7
6 17 26 32
температур, °С
Абсолютний мінімум
6.
-36 -33 -28 -14 -6
температур, °С

34

36

38

34

26

19

10

38

0

5

2

-6 -19 -22

-33

-36

Фізико-географічне районування: кліматична зона III – лісостепова зона (ДБН Б.2.212:2019, додаток А).
Архітектурно-будівельне та кліматичне районування: I – північно-західний район.
Архітектурно-будівельне кліматичне районування: район – північно-західний (ДСТУ-Н Б
В.1.1.-27:2010).
Згідно з додатком В ДБН В.2.4-2-2005, територія відноситься до IV зони нестійкого
зволоження, К зв. = 0,75÷1,2.
Згідно з картою кліматичного районування України (рис. 3.1) територія робіт відноситься
до Північної атлантико континентальної кліматичної області лісостепової зони східного
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кліматичного району.
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.

Рис. 3.1 – Карта кліматичного районування України
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
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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
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 3.1.2 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 3.1.2 – Метеорологічні характеристики району планованої діяльності
Найменування характеристик
Величина
1
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А
Коефіцієнт рельєфу місцевості
Середня максимальна температура повітря липня, Т°С
Середня мінімальна температура повітря січня, Т°С
Найменування характеристик
1
Повторюваність напрямків вітру, %
- Пн
- ПнС

2
180
1
25,0
-7,7
Величина
2
9,4
9,2
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-С
- ПдС
- Пд
- ПдЗ
-З
- ПнЗ
Переважаючий напрям вітру
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення
перевищення якої складає 5%, м/с
Максимальна зареєстрована швидкість вітру, м/с
Середня річна кількість опадів, мм

13,6
17,5
12,1
10,5
15,0
12,7
південно-східний
12-13
34
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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 південносхідний. Домінуючий напрямок вітру в липні – західний.
Атмосферні опади на території області, в основному, випадають при проходженні
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.
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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.

3.2 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 3.1.2, згідно довідки, яка була надана Сумським обласним центром з гідрометеорології
(Додаток К).
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 будівництво полігону твердих побутових
відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
приведено в таблиці 3.2.1, згідно з листом № 01-20/300 від 03.02.2020 р. Департаменту екології та
охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації (Додаток Л).
Таблиця 3.2.1 – Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Забруднююча речовина
Нормативи якості
Гігієнічні
Фонова
атмосферного повітря
нормативи ОБРД, концентрація,
(ГДК), мг/м3
мг/м3
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
-6
Бенз(а)пірен
1×10
0,4×10-6
Вуглеводні граничні С12-С19
1,0
0,4
Речовини
у
вигляді
0,5
0,4
суспендованих
твердих
частинок (пил)
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 екології та охорони природних
ресурсів Сумської обласної державної адміністрації (Додаток Л).
Для визначення забруднення повітря проводиться відбір проб атмосферного повітря на
межі СЗЗ полігону 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.
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3.3 Геологічне середовище
Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах наданої земельної ділянки не
спостерігаються.
Згідно з картою фізико-географічного районування України територія планованої
діяльності відноситься до Сумської схилово-височинної області (рис. 3.2).

Рис. 3.2 – Карта-схема фізико-географічного районування України

67
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.
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 грунтових 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.

3.4 Грунти
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 (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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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 з перепадом висот
165,50-170,50 м. Конфігурація ділянки відведення під полігон ТПВ, має неправильну форму,
багато кутів зламу, що не дає можливості максимального використання площі. Під’їзд до полігону
буде здійснюватися по трасі Н-12, а далі вправо вздовж посадки по існуючій під’їзній дорозі до
території господарської зони діючого полігона 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
зформувались 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 слідуючі 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 3.4.1.
Таблиця 3.4.1 – Фізико-механічних властивостей грунтів
№
п/п

Показник

Індекс

Номер інженерно-геологического
елементу
2-0,5
0,5Грануло0,25
метричеий
0,25склад, мм
0,1
0,10,05

Супісок
твердий

Пісок
мілкий

Суглинок
напівтвердий

Суглинок
опікочений

Суглинок
тугопластичний

Глина
темнобурого
кольору

Глинистий
алеврит

2

3

4

5

6

7

8

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
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

на

межі
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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 грунту на території полігону та на відстані 50, 100, 200 та
500 м від межі полігону ТПВ виконує ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ
України». Протоколи дослідження проб ґрунту наведені у додатку Н.

3.5 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 до водоохоронної зони найближчого водного об’єкту
становить:
- північно-східному напрямку – ~1400 м (ставок без назви);
- південно-східному напрямку становить ~1200 м (струмок без назви);
- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).
Відстань до найближчої річки Сироватка в північному напрямку становить ~9000 м.
Графічне відображення розташування полігону ТПВ відносно водоохоронних зон та
прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на рисунку 1.4 даного Звіту.
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В межах ділянки полігону 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 грунтових вод проектом передбачено влаштування трьох
контрольних (спостережних) свердловин: одна – на в’їзді, дві – на західній межі полігону.
Глибина спостережних свердловин – 28 м.
В межах полігону ТПВ створена локальна режимна мережа спостережень грунтових вод.
В межах полігону ТПВ КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» підприємством ДУ «Сумський
обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться гідрохімічний моніторинг підземних
вод.
Гідрохімічні дослідження підземних вод полігону ТПВ КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
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 ТПВ КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
складається з 4 спостережних свердловин, пробурених на перший від поверхні водоносний
горизонт.
Протоколи дослідження проб води наведені у додатку П.

3.6 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. Такий підхід до збереження біорізноманіття
означає, що антропогенна діяльність повинна орієнтуватися на максималізацію природних
процесів та об’єктів у довкіллі й мініміалізацію втручання в біосферу.
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.
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.
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3.6.1 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 грунт нижніми
гілками. Дерева ясену і видів клену дають масовий самосів, а тополі ще й кореневу поросль.
Полігон ТПВ розташовується на сільгоспугіддях.
Відповідно до листа № 01-20/247 від 27.01.2020 р. Департаменту екології та охорони
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації на зазначеній земельній ділянці з
кадастровим номером 5922380800:06:001:0206, а також у радіусі трьох кілометрів об'єкти
природно-заповідного фонду відсутні (Додаток И).
Проведений аналіз фізико-географічних характеристик району розташування земельної
ділянки, дозволяє відзначити, що в цілому вона є сприятливою для планованого виду діяльності.
3.6.2 Тваринний світ
У системі зоогеографічного районування територія досліджень належить до СхідноЄвропейської 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
зоогеографіного районування України наведена на рисунку 3.10.
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 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,
енотовидний 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.
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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.

Рис. 3.10 – Карта зоогеографічного районування України
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 (ділянка під полігон ТПВ) розташовується на сільгоспугіддях, вплив
на тваринний світ відсутній.
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3.7 Природно-заповідний фонд
Станом на 01.01.2018 р. на території Сумській області налічується 269 об’єктів природнозаповідного 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;
 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 № 01-20/247 від 27.01.2020 р. Департаменту екології та охорони
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації на зазначеній земельній ділянці з
кадастровим номером 5922380800:06:001:0206, а також у радіусі трьох кілометрів об'єкти
природно-заповідного фонду відсутні (Додаток И).

3.8 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
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компонентів довкілля не передбачається, що і буде розглянуто в наступних розділах.
Згідно даних по фоновому забрудненню атмосферного повітря, наданими Департаментом
екології та охорони природних ресурсів 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. 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 будівельному майданчику полігону, 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. Під час експлуатації проектованих об’єктів
організовані та неорганізовані джерела викидів забруднюючих речовин будуть відсутні.
Реалізація планової діяльності не призведе до утворення на території існуючого полігону
ТПВ нових додаткових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Відповідно розрахунок величин викидів забруднюючих речовин не проводиться.
Оцінка впливів на повітряне середовище проводиться тільки для періоду виконання
проектних будівельних робіт.
Протягом періоду проведення проектних будівельних робіт на майданчику будівництва
тимчасово будуть діяти неорганізовані та нестаціонарні джерела викидів в атмосферне
середовище забруднюючих речовин, які утворюватимуться під час переміщення ґрунтів та
пилячих будівельних матеріалів спецтехнікою (екскаватор, бульдозер та ін.), викид вихлопних
газів під час роботи двигунів автотранспорту та будівельної спецтехніки, викид шкідливих газів
під час зварки металевих поверхонь та пластикових труб, види при проведенні фарбувальних
робіт.
Реалізація планової діяльності не призведе до утворення на території полігону ТПВ нових
додаткових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Після завершення проектованих будівельних робіт дія даних джерел припиниться.
Відповідно можна зробити висновок, що викиди забруднюючих речовин не будуть
створювати зони забруднення навколо території виконання проектованих робіт та будуть
знаходитись в межах нормативних вимог (не перевищуватимуть величин ГДК).
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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 південносхідному напрямку (с. Братське);
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 виражається в зміні з сільськогосподарського ландшафту
на промисловий в межах полігону ТПВ;
ґрунт – родючий шар ґрунту в межах земельної ділянки наданої під полігон зазнає впливу
від техніки, що використовується для монтажних, підіймально-транспортних та землекопальних
робіт, а також у випадку забруднення відходами будівництва. Зняття та складування в кагати
родючого шару ґрунту на тимчасових майданчиках забезпечує його зберігання від забруднення.
Після закінчення строку експлуатації полігону 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 земельна ділянка, яка
надана згідно чинного законодавства під будівництво полігону ТПВ розміщена на
сільськогосподарських землях в межах угідь, яких 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.
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 будівництва
полігону твердих побутових відходів на території 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 твердих побутових відходів є спеціальною спорудою, призначеною для
захоронення ТПВ і гарантує санітарну необхідність в охороні навколишнього середовища й
епідемічну безпеку для населення. Потужність полігону визначена завданням на проектування –
500 тис. м³.
Проектом передбачено чотири карти складування, із них – котловани № 1 площею 0,4032
га, № 2 площею 0,1649 га, № 3 площею 0,8511 га і № 4 площею 2,9508 га.
Сумарна ємкість котлованів № 1, № 2, № 3 і № 4 при завантаженні їх до відмітки 170,5 м
складає 305,14 тис. м³ забезпечить складування ТПВ протягом 3,5-4 років.
Після заповнення котлованів проектом намічається влаштування на ділянках котлованів №
2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Об’єм ТПВ у тілі шапки –
171920 м³.
Загальний об’єм заскладованих ТПВ складе 472370 м³ або 377,89 тис. т при об’ємній вазі
0,8 т/м³.
Ділянка складування ТПВ площею 7,4468 га примикає з півдня до існуючого полігону
комунального підприємства «Сумижилкомсервіс».
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.

5.1 Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням
планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після
завершення такої діяльності
Вплив на ґрунт, геологічне середовище, водне середовище, клімат і мікроклімат, рослинний
і тваринний світ планованої діяльності на період виконання будівельно-монтажних робіт
очікується незначний, виконувані роботи будуть носити локальний і короткочасний характер,
обмежений в часі терміном виконання будівельно-монтажних робіт.
Вплив на атмосферу при будівництві будуть надавати викиди забруднюючих речовин від
двигунів будівельних механізмів і автотранспорту, при проведенні зварювальних і фарбувальних
робіт, при пересипанні будівельних матеріалів та ґрунту, проведенні металообробних робіт.
Валовий викид забруднюючих речовин на весь період проведення будівельних робіт складатиме
21,7947 т.
Оскільки, доцільність проведення розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі для
всіх забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу на проектованому об’єкті визначена як
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не доцільно, а максимальні концентрації значно менші 0,01 ГДК, то 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).
При оцінці звукового впливу в період будівельно-монтажних робіт рівень очікуваного
впливу в розрахункових точках нижче нормованих значень за усіма середньо геометричними
частотами октавної смуги та складає 33,8 дБА.
Також в процесі будівельних робіт будуть утворюватися виробничі і твердо-побутові
відходи. Загальний об’єм відходів, які будуть утворюватись при проведенні будівельних та
будівельно-монтажних робіт, складатиме 0,472085 т на весь період виконання робіт. З них: 1 класу
небезпеки – не передбачаються; 2 класу небезпеки – не передбачаються; 3 класу небезпеки –
матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, ганчір’я промаслене; відходи,
одержані в процесах зварювання; тара металева використана, у т.ч. дрібна; 4 класу небезпеки –
тверді побутові відходи; відходи металобрухту.
Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні будівельних
робіт, несе підрядна організація, що виконує ці роботи. Підрядна організація самостійно здійснює
збір даних відходів та їх передачу спеціалізованим підприємствам для подальшого поводження з
відходами згідно чинного природоохоронного законодавства.
Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт носитиме тимчасовий
характер та є допустимим. Транскордонний вплив не передбачається.

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
>Ф
ГДК
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 гранично-допустима концентрація;
Н (м) – середньозважена висота джерел викиду, Н<10 м.
Визначення середньозваженої висоти виконується по формулі:
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.
Н=
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Таблиця 5.2.1 – Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання ЗР
Найменування
ГДК (ОБРВ)
М,
Н,
М/ГДК
забруднюючої речовини
мг/м3
г/сек
м
1
2
3
4
5
Будівельно-монтажні роботи
Заліза оксид (в переpахунку
0,04
0,0037
< 10
0,09
на залізо)
Марганець та його
з'єднання (в переpахунку на
0,01
0,0005
< 10
0,05
діоксид марганцю)
Азоту діоксид
0,2
0,019661
< 10
0,098
Сажа
0,15
0,004281
< 10
0,03
Ангідрид сірчистий
0,5
0,001875
< 10
0,004
Вуглецю оксид
5
0,115897
< 10
0,02
Фтористий водень
0,02
0,0003
< 10
0,015
Фториди добре розчинні
0,03
0,0012
< 10
0,04
неорганічні
Фториди погано pозчинні
неоpганічні (фтоpид
0,2
0,0007
< 10
0,004
алюмінію і кальцію)
Метан
50
0,000435
< 10
0
Ксилол
0,2
0,02369
< 10
0,08
Уайт-спірит
1,0
0,070805
< 10
0,07
Речовини у вигляді
суспендованих твердих
0,5
0,005227
< 10
0,01
частинок
Пил неорганічний. який
містить двоокис кремнію у
0,3
0,0004
< 10
0,001
%:70-20 (ш.ц.)

Так/ні
6
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери при при
проведені будівельно-монтажних робіт на майданчику проектування не проводився на основі
розрахункових даних таблиці 5.2.1.
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
приземному шарі атмосфери на 15-20%, по другому на 20-40% і по третьому режиму – на
40-60 %.
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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
Полігон 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 – ~1400 м (ставок без назви);
- південно-східному напрямку становить ~1200 м (струмок без назви);
- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).
Відстань до найближчої річки Сироватка в північному напрямку становить ~9000 м.
Графічне відображення розташування полігону ТПВ відносно водоохоронних зон та
прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на рисунку 1.3 даного Звіту.
В межах земельної ділянки наданої під будівництво полігону 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.
Під час здійснення планованої діяльності суттєвого змінення інженерно-геологічних умов
не передбачається.
Джерела мінеральних вод в районі розташування полігону ТПВ відсутні.
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.

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
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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 соціальноекономічних та екологічних проблем.
Об’єктів культурної спадщини в районі розміщення полігону ТПВ не має, тому впливу на
них не передбачається.
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.
Оскільки, доцільність проведення розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі для
всіх забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу на проектованому об’єкті визначена як
не доцільно, а максимальні концентрації значно менші 0,01 ГДК, розрахунок не канцерогенного
ризику впливу планованої діяльності виконувати не доцільно, і тому рівень шкідливих ефектів
вкрай малий.
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5.4.2 Оцінка канцерогенного 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 * Uа * (N / Т) * (Nр),
де Rs – соціальний ризик, чол./рік;
СRа = 1 * 10-6, безрозмірний коефіцієнт;
Uа – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, який
визначається відношенням площі відводу під об'єкт господарської діяльності до площі об'єкта з
санітарно-захисною зоною, долі одиниці, площа відводу 7,4468 га (0,0745 км2), площа об’єкту з
СЗЗ – 1,6204 км2;
Т – середня тривалість життя, 70 років.
N = чисельність населення найближчої житлової забудови 45 чол. (с. Братське).
Rs = 1 * 10-6*0,046*(45/70)*( 0) = 0
На підставі отриманого значення соціального ризику планована діяльність оцінюється як
прийнятна і рекомендується для прийняття відповідного рішення.

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 будівництво полігону твердих побутових відходів згідно до проектних
матеріалів буде розміщено поза межами населених пунктів Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області.
Грунти в межах планованої діяльності представлені темно-сірими опідзоленими ґрунтами.
Користування земельною ділянкою, на якій планується будівництво полігону ТПВ
здійснюється на підставі договору оренди земельної ділянки між Верхньосироватською сільською
радою Сумського району Сумської області та КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» Сумської міської
ради (Додатку В).
Проектом передбачена інженерна організація рельєфу території. До початку земляних
робіт передбачається вертикальне планування рельєфу з урахуванням існуючого рельєфу,
мінімального обсягу земельних робіт і залягання ґрунтових вод. Передбачається влаштування
протифільтраційного екрану.
В районі розташування підприємства і на прилеглих територіях немає залягання корисних
копалин, заходи щодо їх охорони або використання не передбачаються.
Інженерна підготовка території включає проведення всіх заходів, необхідних для
забезпечення стійкості території, максимального збереження екологічного стану для даної
складності інженерно-геологічних умов.
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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.
Майданчик під будівництво полігону ТПВ знаходиться поза межами населених пунктів на
відстані на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
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.
Можливе забруднення ґрунтів в процесі будівництва полігону ТПВ проходитиме за
рахунок:
- механічного порушення грунту при знятті родючого шару тракторною технікою;
- розливами паливно-мастильних матеріалів;
- забруднення металом, деревом і господарчими відходами;
- забрудненими стічними водами.
Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару грунту
являється зняття і складування його у відвали, які розташовані поруч з будівельним майданчиком.
На виконання вимог статті 168 Земельного Кодексу України, зняття родючого шару ґрунту
здійснюється до початку будівельних робіт.
Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані
ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних,
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт (ст. 52 Закону України «Про охорону земель»).
При проведенні гірничодобувних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням
ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та
перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до робочих проектів
землеустрою.
Загальний об’єм заскладованих ТПВ складе 472370 м³ або 377,89 тис. т при об’ємній вазі
0,8 т/м³.
Для забезпечення з’їзду в котлован бульдозерів не побоюючись пошкодити
протифільтраційний «екран», влаштовується пандус. Пандус відсипається із підвезених ТПВ з
додаванням мінерального ґрунту, кількість якого складає 20÷50% від об’єму укладених ТПВ. 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 «знизувгору» 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.
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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 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, в площині, утворюється ярус. Заповнення полігону
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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.
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.
Останній шар відходів перед закриттям полігону розрівнюється, великогабаритні відходи
подрібнюються, шкідливі для рослин матеріали з верхніх шарів переміщуються в нижні шари.
Проектними матеріалами передбачений наступний шар технічної рекультивації:
- 20 – місцевий грунт;
- 30 – газовий дренаж (щебінь фр. 20-40 мм);
- геотекстиль;
- геомембрана;
- 30 – пісок;
- 20 – грунт ізоляції;
- 30 – рослинний грунт.
У результаті запроектованих заходів по влаштуванню і нормальному складуванню ТПВ має
місце наступний баланс грунтових мас:
Виїмка ґрунту із котлованів – 249789 т м³, в т. ч. із:
- котловану № 1 – 10463 м³;
- котловану № 2 – 1399 м³;
- котловану № 3 – 41785 м³;
- котловану № 4 – 193988 м³;
- ставка-фільтратозбірника – 1510 м³;
- нагорно-ловчих каналів – 654 м³.
Насип ґрунту – 75339,0 м³,
в т. ч.:
- тіло огороджувальної дамби – 36713,0 м³;
- влаштування захисного шару протифільтраційного екрану – 23308,0 м³ в земполотно
а/дороги – 6883 м³, підсипку низового укосу дамби першої черги – 8435,0 м³, влаштування резерву
ґрунту для використання в процесі експлуатації – 174450 м³.
Резерви грунта для наступного використання влаштовуються:
1. На картах існуючого полігону вздовж огороджувальних дамб і використання – для
рекультивації – 38400 м³.
2. На ділянці кар’єру ґрунту існуючого полігону в об’ємі 136050 м³ з наступним
використанням для: - ізоляції ТПВ – 27744,0 м³, рекультивації полігону – 23621,0 м³.
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.
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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 СхідноЄвропейської 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).
Озера, струмки, річки та інші види природних водойм на території розміщення полігону
ТПВ відсутні.
Відповідно до листа № 01-20/247 від 27.01.2020 р. Департаменту екології та охорони
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації на зазначеній земельній ділянці з
кадастровим номером 5922380800:06:001:0206, а також у радіусі трьох кілометрів об'єкти
природно-заповідного фонду відсутні (Додаток И).
Вплив на рослинність буде виражатися в знятті ґрунтово-рослинного шару з наступною
рекультивацією.
У зв‘язку з вищевказаним негативні впливи планованої діяльності під час будівництва та
експлуатації полігону ТПВ на біорізноманіття рослинного і тваринного світу в межах норм,
спеціальні заходи по охороні не розробляються.
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 Сумського району Сумської області на землях
сільськогосподарського призначення.
У разі виявлення на території планованої діяльності рідкісних рослин і таких, що
перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про
рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання.
При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що
перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань занесених Зеленої
книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про Зелену
книгу України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 р. № 1286.
При виявленні на території планованої діяльності об'єктів рослинного світу занесених до
Червоної книги України КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» у відповідності до вимог статті 11
Закону України «Про Червону книгу України» повинна забезпечити їх охорону та відтворення
шляхом:
- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання
(добування та збирання) в господарських цілях;
- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів;
- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій;
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- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі
на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;
- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час
розроблення проектної та проектно-планувальної документації;
- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови,
де вони перебували (зростали);
- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх
охорони та відтворення;
- здійснення інших заходів відповідно до законодавства. Крім того, КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» повинно впровадити заходи охорони об'єктів рослинного світу та
їх середовищ існування визначених Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі та Конвенцією про охорону біологічного різноманіття.
Деревна та чагарникова рослинність на промисловому майданчику полігону ТПВ відсутня,
зносу не передбачено.
Оскільки земельна ділянка, що надана згідно чинного законодавства під промисловий
майданчик полігону ТПВ представлена сільськогосподарськими землями, то в межах цих
майданчиків природної флори і фауни немає. Вплив на рослинність буде виражатися в знятті
ґрунтово-рослинного шару з наступним проведенням рекультивації.
Тваринний світ
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
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.
Види тварин, які занесені до Червоної Книги України, або до регіонально-рідкісних видів
на території, де буде проводитись планована діяльність не обліковуються.
При виявленні на території планованої діяльності об'єктів тваринного світу занесених до
Червоної книги України КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» відповідно до вимог статті 11 Закону
України «Про Червону книгу України» повинна забезпечити їх охорону та відтворення шляхом:
- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання
(добування та збирання) в господарських цілях;
- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів;
- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій;
- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі
на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;
- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час
розроблення проектної та проектно-планувальної документації;
- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів у природні
умови, де вони перебували (зростали);
- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх
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охорони та відтворення;
- здійснення інших заходів відповідно до законодавства. Міграційні шляхи – географічно
встановлені та незмінні протягом тривалого часу характеристики безпосереднього переміщення
(переселення) птахів у вигляді маршрутних смуг та місць концентрації (скупчення) перелітних
птахів під час міграції. Міграція або сезонний переліт птахів – регулярне щорічне переміщення
або переселення птахів на відносно великі відстані, пов’язане із сезонною зміною екологічних
(кормових) умов або особливостями розмноження.
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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Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення будівельно-монтажних робіт можуть
спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, умови розмноження
і шляхи міграції тварин.
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» 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» буде дотримуватись вимог та положень
визначених Європейською ландшафтною конвенцією та Всеєвропейською стратегією збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття.
Оцінка впливу на 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.
Відповідно до листа № 01-20/247 від 27.01.2020 р. Департаменту екології та охорони
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації на зазначеній земельній ділянці з
кадастровим номером 5922380800:06:001:0206, а також у радіусі трьох кілометрів об'єкти
природно-заповідного фонду та екомережа відсутні (Додаток И).
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 територій та
об’єктів екологічної мережі Харківської області.
Оцінка впливу на 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.
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Збереження природи в Україні має бути на європейському рівні. Стійкість природи до
негативного впливу людини вичерпується, відбуваються зміни, які негативно впливають на рівень
життя і здоров’я людей.
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 – ДеснянськоСтарогутський 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 (Site_code: UA0000050, Mykhailivska Tsilyna
Nature Rererve) складає від полігону ТПВ– ~50 км;
Графічне відображення розміщення проектованого полігону ТПВ відносно Смарагдової
мережі (Site_code: UA0000050 – Природний заповідник «Михайлівська цілина») приведено на
рисунку 5.7.
Вплив на Смарагдову мережу Mykhailivska Tsilyna Nature Rererve (природний заповідник «Михайлівська цілина») код – UA0000050 – 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.
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Рис. 5.7 – Карта-схема розміщення планованої діяльності відносно Смарагдової мережі
України
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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 – ~1400 м (ставок без назви);
- південно-східному напрямку становить ~1200 м (струмок без назви);
- західному напрямку – ~2000 м (ставок без назви).
Відстань до найближчої річки Сироватка в північному напрямку становить ~9000 м.
Графічне відображення розташування полігону ТПВ відносно водоохоронних зон та
прибережено захисних смуг поверхневих водойм приведено на рисунку 1.4 даного Звіту.
Скиди в водні об’єкти відсутні. Вивіз побутово-господарських стоків буде здійснюватись
на очисні споруди згідно укладених договорів зі спеціалізованою організацією.
Полігон твердих побутових відходів 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 будівництва 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.

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.
Планована діяльність з будівництва полігону твердих побутових відходів передбачає
влаштування чотирьох карт складування № 1, № 2, № 3 і № 4 з площами відповідно 0,4032 га,
0,1649 га, 0,8511 га, 2,9508 га. Після заповнення котлованів проектом намічається влаштування на
ділянках котлованів № 2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Об’єм ТПВ у
тілі шапки - 171920 м³.
Полігон твердих побутових відходів є спеціальною спорудою, призначеною для
захоронення ТПВ і гарантує санітарну необхідність в охороні навколишнього середовища й
епідемічну безпеку для населення. Потужність полігону визначена завданням на проектування –
500 тис. м³. На полігоні влаштовані чотири карти складування № 1, № 2, № 3 і № 4. Виходячи із
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топографічних умов ділянки під полігон, а також мінімально можливого закладання укосу 1:2,5
дно котлованів № 1, № 2 № 3 і №4 знаходяться відповідно на відмітках 165 м, 166,5 м, 161,0 м та
157 м.
У зв’язку зі значними коефіцієнтами фільтрації ґрунтів, на дні і на укосах котлованів (>10 9
м/с) укладено фільтраційний екран з використанням бентонітових матів «Tektoseal 3500»
німецького виробництва, коефіцієнт фільтрації яких складає 3х10-11 м/с. Поверх матів
влаштовується захисний шар із суглинистих ґрунтів із виїмки.
На ділянках з відмітками 155,5-170,5 м кругом котлованів влаштована огороджувальна
дамба з ґрунту виїмки котлованів. Ширина дамби на поверхні складає 3,5 м, закладання укосу з
боку котловану 1:25, зі зворотного боку – 1:2,0. Щільність скелета ґрунту в тілі дамби складає не
менше 1,6 т/м³.
По периметру території полігону влаштована нагірна канава (К-1, К-2), на відстані 1,0 м від
її бровки до межі відведення, а також всі гідроспоруди на ньому. Параметри каналу: ширина по
дну – 0,4 м, середня глибина – 1,0 м, закладання укосів m=1,5.
Під’їзна дорога протяжністю 426,57 м забезпечує під’їзд до всіх розвантажувальних
майданчиків. Параметри дороги прийняті згідно з вимогами ДБН В.2.3-5:2008, як для дороги
господарського значення.
На виїзді з полігону влаштована контрольно-дезінфікуюча зона, обладнана залізобетонним
резервуаром довжиною 10,0 м, глибиною 0,3 м і шириною 3,5 м для дезінфекції коліс сміттєвозів.
На полігоні влаштована дренажна системи і фільтратозбірні колодязя, фільтрат із яких
відкачується в контрольний ставок-фільтратозбірник..
Фільтратозбірний ставок влаштовується зі східної сторони полігону між картами
складування № 1 і № 3. Ємкість контрольного ставка фільтратозбірника при наповненні до
відмітки 170,2 м складає 1860 м³.
Аналогічно як і на картах складування на дні й укосах ставка влаштовується
протифільтраційний екран з приміщенням бентонітових матів «Tektoseal 3500».
Для моніторингу за якістю ґрунтових вод споруджені та облаштовані три контрольних
(спостережних) свердловин: одна – на в’їзді, дві – на західній межі полігону. Глибина
спостережних свердловин – 28 м.
Згідно до проектних матеріалів на рисунку 5.8 відображено план організації, види, методи
та черговість виконання робіт по будівництву полігону ТПВ. Способи улаштування бентонітових
матів приведено на рисунку 5.9.
Проектом передбачається рекультивація, яка проводиться після завершення стабілізації
закритої карти складування ТПВ – для процесу зміцнення звалищного ґрунту, досягнення ним
постійно стійкого стану. Технічна рекультивація передбачає спорудження системи дегазації та
створення рекультиваційного багатофункціонального покриття (захист поверхні карти
складування від вітрової та водної ерозії, проникнення поверхневого стоку в тіло карти.
Рекультивація карти складування виконується окремим проектом.
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Рис. 5.8 – План організації робіт, види, методи та черговість виконання
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Рис. 5.9 – Способи улаштування бентонітових матів
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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.
Світлове та теплове забруднення при будівництві та експлуатації полігону ТПВ незначне,
радіаційне забруднення 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.
Проектні будівельні роботи 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 будівництво полігону твердих побутових відходів згідно
до проектних матеріалів буде розміщено поза межами населених пунктів Верхньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області. Планована діяльність буде розміщена на
відстані ~16 км на північний схід від районного центру м. Суми. Площа полігону ТПВ складає
7,4468 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.
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Земельна ділянка, яка надана згідно з чинним законодавством України КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» для будівництва полігону твердих побутових відходів межує:
- із півночі – землями Краснопільського агролісгоспу та існуючим полігоном ТПВ;
- із півдня,сходу та заходу – землями державної власності.
Район, де планується розташування об’єктів планованої діяльності, переважно
сільськогосподарський.
Найближчий населений пункт до місця проведення планованої діяльності, а саме
розміщення полігону ТПВ 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 будівництва
полігону 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 природнотехногенної 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 відчуженнями 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

106
виконуються в суровій відповідності з Правилами охорони даних мереж, по отриманні у
відповідних експлуатаційних організаціях погоджень, ТУ та Дозволів на проведення робіт, а також
у присутності їх відповідальних представників.
На території існуючого полігону КП «Сумижилкомсервіс» для пожежогасіння встановлено
два стальних пожежних резервуари ємкістю 25 м³, один із яких внаслідок корозії вийшов із ладу.
Виходячи з цього, в районі існуючих цистерн проектом передбачається два поліетиленові
протипожежні резервуари ємкістю кожна 50 м³.
На відміну від раніше існуючих, резервуари встановлені на насипу на 2,5 м вище поверхні
покриття під’їзних доріг.
Згідно з п. 3.137 ДБН В.2.4-2-2005, проектом передбачено встановлення на території
полігону ТПВ двох пожежних постів (пожежний щит та ящик із піском).
Додатково на території існуючої господарської зони (КПП) передбачено розміщення
вогнегасників ВП-5 – 3 шт.
При виконанні проектних рішень вплив на техногенне середовище є незначним.
Не плануються випуски стічних вод у водні об′єкти.
На території розміщення планованої діяльності відсутні пам′ятки архітектури, історії і
культури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.
Планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного
середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.
Враховуючи вищесказане негативного впливу на об′єкти техногенного характеру не
передбачається.

5.11 Оцінка ймовірних аварійних ситуацій
Технічні рішення робочого проекту забезпечують безаварійну роботу гірничотранспортного 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.

5.12 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 будівництва полігону твердих
побутових відходів поза межами населених пунктів на території Верхньосироватської сільської
ради Сумського району Сумської області впливу на кліматичні умови місцевості не спричинятиме,
викиди парникових газів вказані в розділі 1.5.2.
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5.13 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
Всі запроектовані об’єкти розміщуються 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.
В межах СЗЗ полігону інших промислових об’єктів не має, техногенні об’єкти відсутні –
кумулятивний вплив на об’єкти довкілля малоймовірний.
Відсутні діючі об’єкти, які пов’язані з видобуванням корисних копалин, та об’єкти щодо
яких отримано рішення про провадження планованої діяльності.
Згідно даних Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної
державної адміністрації (Додаток Л), поточний стан атмосферного повітря в районі розташування
планованої діяльності знаходиться в допустимих межах.
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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 спеціалістівекспертів.
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 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.
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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").
На основі проведеної оцінки зроблено висновок, що планована діяльність, яка включає
будівництво полігону ТПВ та його експлуатацію, 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 полігону ТПВ видані «Сумським обласним центром з гідрометеорології»
(Додаток К) та фонових концентрацій виданих Департаментом екології та охорони природних
ресурсів 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. ДБН В.2.4-2:2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення
проектування;
2. ДБН В.2.4-4:2010 Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів.
Основні положення проектування;
3. Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от
неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЗК, Донецк, 2000.
4. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне
повітря різними виробництвами, Український науковий центр технічної екології, том І-ІІІ,
Донецьк, 2004.
5. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их
распределение в воздухе: Справочник. - М.: Химия, 1989.
6. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет, 4.08.86.
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.
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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 будівництва полігону твердих побутових відходів на території
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:
- запобігання забруднення горизонтів з прісними водами;
- запобігання негативного впливу на геологічне середовище та надра;
- запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення шумового впливу;
- охорону повітряного середовища;
- охорону повітряного середовища при виникненні аварійної ситуації;
- 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 об’єкти рослинного та тваринного світу;
- 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 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.
Проектні будівельні роботи не чинять негативного впливу на геологічне середовище.
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Потреби у розробленні додаткових заходів з охорони надр немає.

7.2 Заходи спрямовані на охорону повітряного середовища
Повітряне середовище зазнає впливу продуктами згорання електродів при зварюванні,
продуктами вогневого різання металів; продуктами згорання дизельного палива при роботі ДВЗ
спеціальної будівельної техніки та автотранспорту; викидами забруднюючих речовин при
проведенні зварювальних та фарбувальних робіт, під час переміщення ґрунтів та пилячих
будівельних матеріалів спецтехнікою.
З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в повітряне середовище,
рекомендується здійснювати такі заходи:
- заборонити роботу двигунів на форсованому режимі;
- підсилити контроль за дотриманням точного регламенту виробничої діяльності;
- розподілити в часі роботу обладнання, яке зв’язано з безперервним технологічним
процесом.
Здійснення цих та інших заходів дозволяє знизити викиди на будівельному майданчику
від 7 до 66%.
Зменшення шкідливого впливу на повітряне середовище може досягатись за рахунок
оснащення дизельних двигунів фільтрами-іскрогасниками відцентрованого типу, що
забезпечують іскрогасіння та виділення із продуктів згорання дизельного палива твердих часток.
Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в повітряне середовище при будівництві
полігону ТПВ подані в п. 1.5.2, грошове відшкодування за викиди приведене в п. 7.8 даного Звіту.
Під час провадження планованої діяльності підприємство:
- забезпечить безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд,
устаткування та апаратури для зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;
- забезпечить здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів
забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел відповідно до вимог дозвільних
документів;
- не допускатиме експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів та установок,
у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи.
7.2.1 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, організація
захищених від шуму зон для відпочинку;
- застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування
малошумного технологічного обладнання;
- застосування звукоізолювальних кожухів на шумних агрегатах;
- віброізоляцію технологічного обладнання, застосування самостійних віброізольованих
фундаментів під устаткування із значними динамічними навантаженнями, віброізоляцію
трубопроводів інженерних мереж;
- застосування вібропоглинальних покриттів на тонкі вібруючі поверхні технологічного
обладнання.
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7.3 Заходи спрямовані на запобігання забруднення горизонтів з
прісними водами та ґрунтів
Із ціллю забезпечення нормальних умов будівництва і в подальшому умов експлуатації
полігону, проектом передбачено єдиний рівень верха котлованів № 1 ÷ № 4 на ▼ 170,5
(усереднена існуюча відмітка поверхні землі на ділянках котлованів № 1, № 2 і частково № 3). У
зв’язку з цим на ділянках з відмітками 155,5-170,5 м кругом котлованів (особливо карта
складування № 4) влаштовується огороджувальна дамба з ґрунту виїмки котлованів. Ширина
дамби по верху прийнята 3,5 м закладання укосу з боку котловану 1:25, зі зворотного боку – 1:2,0.
Щільність скелета ґрунту в тілі дамби повинна складати не менше 1,6 т/м³.
Фільтратозбірний ставок влаштовується зі східної сторони полігону між картами
складування № 1 і № 3.
Ставок запроектований у виїмці з дном на відмітці 167,50. площа ставка на рівні відмітки
170,5 м складає 1244 м².
Ємкість ставка контрольного ставка фільтратозбірника при наповненні до відмітки 170,2
м складає 1860 м³.
Аналогічно як і на картах складування на дні й укосах ставка влаштовується
протифільтраційний екран з приміщенням бентонітових матів «Tektoseal 3500».
По периметру території полігону влаштовується нагірна канава (К-1, К-2), на відстані 1,0
м від її бровки до межі відведення, а також всі гідроспоруди на ньому. Параметри каналу: ширина
по дну – 0,4 м, середня глибина – 1,0 м, закладання укосів m=1,5.
Поверхня дна й укосів ретельно планується, ущільнюється, готується під укладання
протифільтраційного екрану. Влаштування екрану в проекті прийнято із бентонітових матів
«Tektoseal 3500», виробник – Німеччина. Полотна матеріалу вкладаються між собою з накидом
мінімум 150 мм. Для забезпечення щільності, між полотнами, в місцях накиду, просипають
гранули бентоніту в кількості 0,1 кг на один квадратний метр площі. Укладене покриття
засипають захисним шаром ґрунту товщиною не менше 0,5 м. Краї полотен бентонітового мату
закріплюються (анкетуються) на гребні обвалування на краю внутрішнього укосу. Всі підготовчі
роботи і роботи з влаштування «екрану» мають виконуватись згідно з вказівками «Технологічної
карти 2/2006-НТ-32301723 ТК на влаштування протифільтраційних екранів із застосуванням
геотекстильних матеріалів бентонітових».
У підготовлених котлованах проектом передбачається влаштування дренажної системи і
фільтратозбірних колодязів, фільтрат із яких відкачується в контрольний ставокфільтратозбірник.
У підготовленому котловані влаштовується дренажна система для збору фільтрату, котра
передбачає влаштування двох ловчих дрен, приєднаних до фільтратозбірного колодязя.
Ловча дрена виконується із перфорованої, двошарової, гофрованої труби типу «Перфокор
II» діаметром 315 мм, кільцевою жорсткістю SN 8, тип перфорації - неповний (LP 200º).
Зовнішній торець закривається пластиковою заглушкою. Вся труба обмотується захисним
фільтруючим матеріалом (ЗФМ), в даному випадку геотекстилем Пінема ТС-250. У подальшому
укладена на дно котловану труба обсипається щебенем фракцією ≥ 30 мм, шаром ≥ 300 мм, після
чого захищається геотекстилем Пінема ТС-400. Ухил дрени приймається горизонтальним,
відповідно до спланованої підставою котловану.
Фільтратозбірні колодязі запроектовані із труб Корсис SN8 630/535*. На залізобетонному
фундаменті колодязь у процесі складування ТПВ підлягає нарощуванню із розрахунку
піднесення його над ущільненими відходами не менш ніж на 2 м. Враховуючи, що труби Корсис
не розраховані на навантаження на глибині більше 10 м, проектом у межах ділянок, розміщених
на глибині 10 і більше метрів передбачається влаштування з/бетонної обойми в кожусі зі стальної
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труби dy=1000 мм.
У процесі експлуатації колодязь має бути щільно закритим кришкою.
На в’їзді на полігон влаштовується пост дезінфекції (бетонна ванна довжиною - 10 м,
шириною - 3,5 м і глибиною 0,3 м, заповнена 3% розчином лізолу.
Для моніторингу за якістю грунтових вод проектом передбачено влаштування трьох
контрольних (спостережних) свердловин: одна – на в’їзді, дві – на західній межі полігону.
Глибина спостережних свердловин – 28 м.
Після закінчення терміну експлуатації полігону передбачається проведення рекультивації
землі. Вона виконується у відповідності з [41]. Короткий опис робіт по рекультивації порушених
земельних ділянок при проваджені планованої діяльності приведені в розділі 1.4.1 даного Звіту.
При рекультивації виконуються такі види робіт:
- технічна рекультивація;
- біологічна рекультивація.
Окрім того, у відповідності до вимог Закону України «Про охорону земель»,
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»:
- проводитиме на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не
завдаватимуть шкідливого впливу на стан земель;
- сприятиме систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних,
розвідувальних робіт за станом земель;
- забезпечуватиме додержання встановленого законодавством України режиму
використання земель, що підлягають особливій охороні;
- забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та
дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку;
- вживатиме заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на
земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу;
- з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації
наслідків негативних процесів буде вестись моніторинг ґрунтів.
Заходи спрямовані на забезпечення нормативного стану будівельного майданчика
З метою охорони навколишнього середовища при проведенні будівельних робіт 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 будівельних майданчиків контейнерами для побутових та
будівельних відходів;
- 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 будівництва необхідно:
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- 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.

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 об'єкти рослинного та
тваринного світу
Рослинний світ
У разі виявлення на території розташування проектованих об’єктів рідкісних рослин і
таких, що перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України
«Про рослинний світ» вони будуть пересаджені на ділянки з однотипними умовами
місцезростання.
При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та таких, що
перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних угруповань занесених
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Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про
Зелену книгу України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002
р. № 1286.
Тваринний світ
Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40
Закону України «Про тваринний світ» буде забезпечено:
- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в
стані природної волі;
- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов
розмноження диких тварин;
- збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
- надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного
лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;
- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного
світу;
- розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції
тварин;
- охорону нір, лігв, мурашників, бобрових загат та інших жител і споруд тварин, місць
токування, линьки, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин,
нерестовищ, інших територій, що є середовищем їх існування та шляхів міграції.

7.6 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:
- здійснюватись 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 корисних копалин буде проводитись у відповідності до вимог ДБН
В.1.4-2.01-97 «Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва» та НРБУ-97
«Норми радіаційної безпеки України».

7.7 Заходи з охорони праці і техніка безпеки, санітарно-гігієнічного
забезпечення
Охорону праці під час виконання робіт по будівництву полігону твердих побутових
відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
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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 земляних робіт:
На початку виконання земляних робіт місця розміщення підземних комунікації повинні
бути погоджені з організаціями які їх експлуатують і розроблені заходи для безпечних умовах
виконання робіт. Виконання земляних робіт в зоні діючих комунікацій необхідно здійснювати
при безпосередньому керівництві прораба або майстра а в охоронній зоні кабелів як знаходяться
під напругою, газопроводів під наглядом представників цих комунікацій.
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;
- 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.

117
При виконанні зварювальних робіт:
- електрозварники повинні бути забезпечені спеціальним одягом з вогнестійким
просоченням.
для захисту від ураження електричним струмом електрозварники повинні
використовувати елекгрозахисті 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 будівництва 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;
- необхідно утримувати в зразковій чистоті, а також очищати від снігу території, що
прилягають та проїзди і забезпечити їх зовнішнє освітлення;
- до кожної будівлі і споруди повинен бути забезпечений під’їзд пожежних машин.
До робіт з підвищеною небезпекою відносяться наступні роботи:
- розробка траншей і котлованів при влаштуванні штучних споруд;
- 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».
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7.8 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).
Відповідно до вимог статті 207 Земельного кодексу України та Порядку визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279, у разі
використання земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, підприємство
матиме зобов'язання щодо сплати втрат сільськогосподарського виробництва, спричинені
вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сіножатей,
пасовищ) та лісових земель для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і
лісового господарства.
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» 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; 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.
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Плата за забруднення атмосферного повітря
Розрахунок суми податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел при будівництві полігону ТПВ КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
приведений в таблиці 7.11.1.
Таблиця 7.11.1 – Розрахунок суми податку за забруднення атмосферного повітря
Код
забруднюючої
речовини
1
123
143
301
337
342
343
344
616
2752
2902
2908

Найменування забруднюючої
речовини
2
Заліза оксид (в перерахунку на залізо)
Марганець та його з'єднання (в
перерахунку на діоксид марганцю)
Азоту діоксид
Вуглецю оксид
Фтористий водень
Фториди добре розчинні неорганічні
Фториди погано pозчинні неоpганічні
(фтоpид алюмінію і кальцію)
Ксилол
Уайт-спірит
Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок
Пил неорганічний,який містить
двоокис кремнію у %:70-20 (ш.ц.)

3
0,560900

Ставка
податку,
гривень за
1 тонну
4
598,4

Сума
податку за
викиди,
грн.
5
335,64

0,074000

19405,92

1 436,04

0,006200
0,009000
0,000700
0,003000

2451,84
92,37
6070,39
4016,11

15,20
0,83
4,25
12,05

0,001500

4016,11

6,02

0,038694
0,052906

598,4
138,57

23,15
7,33

0,134643

92,37

12,44

0,000900

92,37

0,08

Величина
викиду,
т/період

Всього:

1 853,04

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
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.
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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:
П

Прв = ∑(Нпі × Млі × Кт × Ко )
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
1
I
II
III
IV

Рівень небезпечності
відходів
2
надзвичайно небезпечні
високонебезпечні
помірно небезпечні
малонебезпечні
малонебезпечні нетоксичні
відходи гірничої промисловості

Ставка податку,
гривень за 1 тонну
3
1405,65
51,2
12,84
5
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;
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
На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту

3
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
1

Клас відходів
відходів
2

Обсяг відходів, Ставка податку
т
3
4

Коефіцієнти
5

6

Величина
податку, грн.
7

IV клас
137536
5,00
3
1
2063040,00
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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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
полігон 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 буде:
- забезпечено виконання заходів у сфері цивільного захисту;
- забезпечено відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та
індивідуального захисту;
- розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку у разі виникнення
аварії;
- створено диспетчерську службу, необхідну для забезпечення безпеки об’єкта;
- проведено оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті та здійснено
заходи щодо не перевищення прийнятних рівнів таких ризиків;
- здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенної та пожежної безпеки;
- розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єкті;
- проведено тренування і навчання з питань цивільного захисту;
- розроблено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
- розроблено і затверджено інструкції та видано накази з питань пожежної безпеки,
здійснення постійного контролю за їх виконанням;
- забезпечено 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;
- утримано у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту,
недопущення їх використання не за призначенням;
- своєчасно інформовано відповідні органи та підрозділів цивільного захисту про
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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» буде 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» буде розроблено та здійснено заходи щодо
запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» оформить належним чином договір страхування
цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єкті,
а також призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
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 аварійних
ситуацій, перелік необхідних технічних засобів, способів збирання та видаляння забруднюючих
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речовин.
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при
виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» заздалегідь будуть розроблені спеціальні заходи щодо
охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, а також вживатимуться заходи для ліквідації причин, наслідків
забруднення атмосферного повітря.
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» 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 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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Окрім того, з метою захисту від негативного впливу сейсмічних подій на безпеку людей
та збереження матеріальних цінностей, при розміщені та реконструкції будівель та споруд КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» буде неухильно дотримуватись вимог встановлених ДБН В.1.112-2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».

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 будівництва полігону твердих побутових відходів на території 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» 12.12.2019 р. було оприлюднено повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля – «Будівництво полігону
твердих побутових відходів (ТПВ) на території Верхньосироватської сільської ради Сумського
району Сумської області».
Повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля №: 201912114946), що підлягає оцінці впливу на довкілля опубліковано в
реєстрі ОВД та в засобах масової інформації (Додаток Р):
- в друкованому ЗМІ газета «Перемога» № 50 від 13.12.2019 року;
- в друкованому ЗМІ газета «Вісті громад» № 50 (89) від 18.12.2019 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 С.
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 (12.12.19 р.) повідомлення про
планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від
громадськості не надходило, лист № 15.1-ВИХ/162-20 від 20.01.2020 р. Управління оцінки
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту
довкілля України (Додаток Т).
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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.
Передбачити проведення контролю стану забруднення атмосферного повітря на межі
нормативної СЗЗ (1000 м) в бік найближчої забудови від полігону ТПВ та на межі найближчої
житлової забудови від полігону ТПВ під час експлуатації полігону ТПВ. Періодичність
проведення моніторингу – 1 згідно до чинних нормативних документів України.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 «Про затвердження Порядку
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ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» буде забезпечено
розробку матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих речовин.
У разі необхідності, відповідно до вимог Інструкції про порядок та критерії взяття на
державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я
людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються
в атмосферне повітря затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України 10.05.2002 № 177 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року
за № 445/6733 буде подано відповідні документи для взяття на державний облік об'єктів, видів
та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря.
Згідно вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» буде здійснюватись контроль за обсягом і складом
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та
вести їх постійний облік, у відповідності до умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Разом з тим планується проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на
підприємстві з урахуванням джерел викидів в атмосферне повітря відповідно до «Інструкції
про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих
речовин на підприємстві», затвердженої наказом Мінприроди України від 10.02.1995 року
№ 7.
Моніторинг у сфері охорони водних ресурсів
Для контролю за забрудненням водоносних горизонтів обов’язковим являється
моніторинг якості води зі спостережних свердловин на території полігону та із свердловин
найближчого населеного пункту до полігону ТПВ. Також необхідно проводити контрольні
виміри якості води в водоймах найближчих до місця проведення планованої діяльності, та з
водного джерела розташованого в межі житлової забудови найближчого до полігону ТПВ.
Періодичність проведення моніторингу – щоквартально. Моніторинг проводи згідно до
чинних нормативних документів України.
Моніторинг у сфері охорони ґрунтів
Визначення показників складу і якості ґрунтів виконується атестованою
вимірювальною лабораторією.
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 (на відстані 50, 100, 200, 500 та 1000 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.
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Замовник
–
Комунальне
підприємство
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
(КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»), юридична адреса: 40031, м. Суми, вул. Романа Атаманюка,
б. 49А.
Об’єктом планованої діяльності є будівництво полігону твердих побутових відходів
(ТПВ) на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
Планована діяльність з будівництва полігону твердих побутових відходів передбачає
влаштування чотирьох карт складування № 1, № 2, № 3 і № 4 з площами відповідно 0,4032 га,
0,1649 га, 0,8511 га, 2,9508 га. Після заповнення котлованів проектом намічається
влаштування на ділянках котлованів № 2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по
2 м). Об’єм ТПВ у тілі шапки - 171920 м³.
Площа полігону ТПВ складає 7,4468 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.
Земельну ділянку загальною площею 7,4468 га з кадастровим номером
5922380800:06:001:0206 надано в оренду строком на 5 (п’ять) років КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» для провадження планованої діяльності (будівництво полігону
ТПВ) відповідно до рішення Верхньосироватської сільської ради (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.
Договір оренди земельної ділянки між Верхньосироватською сільською радою
Сумського району Сумської області та КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» Сумської міської ради
Сумської міської ради приведено у додатку В.
Ділянка вільна від забудови та зелених насаджень.
Земельна ділянка, яка надана згідно з чинним законодавством України КП
«СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» для будівництва полігону твердих побутових відходів межує:
- із півночі – землями Краснопільського агролісгоспу та існуючим полігоном ТПВ;
- із півдня,сходу та заходу – землями державної власності.
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.
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.
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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. Потужність полігону визначена завданням на проектування
– 500 тис. м³. Проектом передбачено влаштування чотирьох карт складування № 1, № 2, № 3 і
№ 4.
У складі проекту полігону ТПВ проектом передбачено будівництво чотирьох карт
складування огороджувальних дамб під’їзної дороги до карт складування, розвантажувальних
майданчиків.
Проектом передбачено чотири карти складування, із них – котловани № 1 площею
0,4032 га, № 2 площею 0,1649 га, № 3 площею 0,8511 га і № 4 площею 2,9508 га.
Виходячи із топографічних умов ділянки під полігон, а також мінімально можливого
закладання укосу 1:2,5 дно котлованів № 1, № 2 і № 3 прийнятий відповідно на відмітках 165
м, 166,5 м і 161,0 м.
За аналогом із котлованами № 1 і № 2 діючого полігону дна котловану № 4 прийнята
на відмітці 157,0 м у районі залягання тяжких суглинків і глин. Ґрунтові води залягають на
ділянці котлованів на відмітці 150,0 м.
У зв’язку зі значними коефіцієнтами фільтрації ґрунтів, на дні і на укосах котлованів
-9
(>10 м/с) проектом передбачений фільтраційний екран із використанням бентонітових матів
«Tektoseal 3500» німецького виробництва коефіцієнт фільтрації яких складає 3х10 -11 м/с.

Поверх матів влаштовується захисний шар із суглинистих ґрунтів із виїмки.
Для доставки ТПВ до місць складування запроектована під’їзна технологічна дорога
довжиною 426,57 м, а також з розвантажувального майданчика.
Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика полігону не
спостерігаються.
В зоні пропонованого будівництва археологічні, заповідні об‘єкти відсутні.
Будівництво об‘єкту буде вестися на ділянці, неперспективній для пошуку нових
пам‘яток історико-культурної спадщини.
Джерелами впливів на навколишнє середовище є:
- викиди шкідливих речовин від ДВЗ автотранспорту і будівельної техніки;
- викиди при вивантаженні сипучих матеріалів;
- викиди шкідливих речовин при згоранні електродів під час зварювання, різання
металів;
- викиди шкідливих речовин при лакофарбових роботах.
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;
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повітряне середовище
Вплив на атмосферне повітря під час виконання підготовчих і будівельних робіт
Під час будівельно-монтажних робіт відбувається вплив на повітряне середовище.
Основними джерелами впливу на повітряне середовище є продукти згорання дизельного
палива двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ).
Основними джерелами забруднення повітря є:
- робота ДВЗ спецтехніки та автотранспорту;
- майданчики для зварювальних робіт та фарбувальних робіт;
- місця пересипки сипучих матеріалів та різання металу.
Шкідливі речовини, що виділяються в атмосферу, відрізняються за своїми
властивостями і чинять різноманітний вплив на навколишнє середовище і здоров‘я людини.
Ймовірний вплив на атмосферне повітря має тимчасовий і локальний характер,
оскільки виконання підготовчих і будівельних робіт обмежується територією та
розрахунковим періодом проведення таких робіт.
Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультразвукових
коливань в процесі будівництва та експлуатації полігону ТПВ не передбачається.
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).
Вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності (в період
експлуатації)
Реалізація планової діяльності не призведе до утворення на території існуючого
полігону ТПВ нових додаткових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Наявність електромагнітних хвиль, іонізуючих випромінювань та ультразвукових
коливань в процесі експлуатації полігону ТПВ не передбачається.
Шкідливого впливу шуму та викидів на найближчий населений пункт (с. Братське) у
південно-східному напрямку (~2100 м) від майданчика полігону ТПВ не буде.
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
провадження планованої діяльності не перевищує норм допустимого рівня шуму (ДБН В.1.197:2013) 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
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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 під будівництво полігону ТПВ розміщена за межами населених
пунктів Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
Грунтовий покрив на ділянці представлений темно-сірими опідзоленими ґрунтами.
Поверхневий шар ґрунту в межах майданчика зазнає впливу від техніки, що
використовується для монтажних та землекопальних робіт.
Найбільш ефективним засобом попередження забруднення родючого шару ґрунту
являється зняття і складування його у відвали, які розташовані поруч з будівельним
майданчиком для подальшого проведення рекультивації.
Після закінчення терміну експлуатації полігону передбачається проведення
рекультивації землі.
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
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 буде
здійснюватись на очисні споруди згідно укладених договорів зі спеціалізованою організацією.
Земельна ділянка під будівництво полігону твердих побутових відходів 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.
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Водопостачання на період будівництва 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».
Система збирання та поводження з фільтратом повинна функціонувати від початку
роботи полігону ТПВ, а також після його закриття. На кожній із карт складування
влаштовується дренаж і фільтратозбірний колодязь.
Враховуючи, що в процесі виконання будівельних робіт фільтраційні колодязі
влаштовуються висотою 6 м нарощування колодязя до верха полігону посилення труб повинно
здійснюватись силами і за рахунок експлуатуючої організації.
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 проектом передбачено влаштування трьох
контрольних (спостережних) свердловин: одна – на в’їзді, дві – на західній межі полігону.
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 земельна ділянка, яка надана під майданчик полігону ТПВ представлена
землями сільськогосподарського призначення, то в межах цієї ділянки природної флори і
фауни немає.
Вплив на флору та фауну не прогнозується. Можливий лише незначний шумовий вплив
(фактор занепокоєння), який носитиме опосередкований та тимчасовий характер, тривалість
якого визначається розрахунковим терміном продовження реалізації планованої діяльності.
У зоні впливу реалізації планованої діяльності відсутні території, що охороняються
(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.
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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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!,oronip opeHAHgeu;ri

'l

c. Bepxus.Cnponarxa
(vrcqe yxtagenua)

"4

,

2019p.

I

I
t.

Open4o4aeeqr (ynonuoBaKeHaHLrrra
oco6a) BepxHrocupoBarcbKacilrcrra pa4a CyrvrcbKoropafiony
Cyvrcrxoi o6nacri e oco6i cinrcrxoro roJroBr4Anercanqpoeoi Arrr,r MzroraieHu, qirouoro Ha
niqcraei crarri 423arcouy Yxpaiuz <flpo rvricqenecavrbeps1yBan:ese Yxpaiui> (aari no reKcry <<OpenAoAaneqr>>),
3 oAHoro 6ory ra opeHAapKovryuanrue nignpzeucrno <Cyvruxulxoiracepnic>>
Cyrvrcmoiuicrxoi pallaB oco6i AllpeKropaEor4aHaArrarolifionrava 3gelruixa, .arcufigie na nigcrani
Craryry Kouyna-nrnoro ni4npraeMcrBa<Cyvruxunxovrcepnic>>Cyvrcrxoi uicrroi paAu (aa.ni sa
reKcroM - <<Openqap>>)
s 4pyroro, a pa3oM ir,renoeaHi-<Cropona>, sri4Ho si crarrero 21 3arcouy
Yxpaina <Ilpo opeagy semtj> ra aa nigcrail firuenw 23 cecii 7 cxnuxanns BepxarocupoBarcrxoj'
cirrcsxoi paqpl CyMcbKoro pafiony Cyvrcsxoi o6nacri six12.02.2019 pony yKnanu qefi toroeip nbo
HVXqeHaBeneHe:
lpeqnrer AoroBopy
1. OperqoAaBellb - BepxHrocupoBarcbKa cirucrxa paga CyrvrcbKoropafiony Cyrvrcrxoi
o6nacri HaAae,aopegqap - Korvrynalure nignpraeucrno <Cyuux$4JrKoMcepnic>Cyrr,rcrxoi vricrnoi
pagu npuirMae y crpoKoBe [JIarHe Kopr.rcryBaHH.rr
3eMeJrbHyginanxy KoMyHaJrbHoiuacnocri Anq
posvriqeun-s ra eKcrryaraqii ocHoBHt4x,ni,4co6uux, i gonouixlrux 6yginern i cnopy4 rexni.*roi
in$pacrpyxrypr (xos KBIF3 -11.04) 3 KaAacrpoBr.rMHoMepotr 5922380800:06:001'.0206,srca
po3ralxoBaHa 3a Me)KaMvIr:.acelrenrx [yHKrlB Ha repuropii BepxltocupoBarcbKoi cinrcrxoi paryr
Cyucrxoro pafiony (Benzro6o6puqrroro crapocruHcbKoro oKpyry KpacHonirbcbKoro pafiony)
Cyucrrcoi o6nacri.
06'ercr opeHAH
2. B opeu4y nepeAaerbcc3eMerbHagirrHxa KoMyHaJrbHoieracHocri 3araJrbHoronnouelo
7,4468 rercrapin
3. Ha seMemnifi ainsnqi o6'exru HepyxoMoroivrafiHa,a raKo)r(inrui o6'exrz inspacrpyrcrypN
nigcyrni.
4.
Hopuarunna
rporroBa
oqiHxa
3evreluroi
HoMep
Ai-nssrcpr (lta4acrpoeufi
5922380800:06:001:0206)Ha Aary yKraAeHH.n
craHoBurb
12849654,31
(AeauaAqrrr
rpn.
AoroBopy
N,rinrfioniesicil,Icor copoK geB'.arr rucffr uricrcor fl'trgecflr qorlrpt4 rpznni 31 ron.) i niqrrrae

rqopruurfrrsAercaqri.
5. 3eueltna 4imura, rKa repeAaerbc. B opeH,4y,He Mae

ne4orixin, qo Mo)ryrb
reperrrKoA)Karu ii eQexrueuo My BrrKopr.r
crarrHro.
6. Inmi oco6nueocri o6'ercraopeHArr,eni uoxry'm BrrJuzHyrrr
na opeu4ui ni4nocuuu ei4cyrni

Crpor 4iiqoronopy
7. [oronip yKrraAeHona 5 (n'
flicn g.'SaxinqeHHqcrporry
noeprfic14iorc.
Y qronry pasi O

HOI'O Ha

crpony 4ii
€ i
rcP

t:
l9l
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Ao f oBopy rr oBrAoMt4Tri nucbMoBo Open,qo,qanqr rp o nar"rip rpoAoBncrrrn fi oro,qiro.

OpeH4ua ruraTa

8. Opengua rrrara BHocr{rbcs Opeu4apel,ry rporuonifi $oprr,rira posnripi 1.541958152rp
o.qnn ui.nrfion n'srcor coporc oAHa rrrcq.ra,qentarcor ntqrAecsr nicirvrrprrBeHb 52 rcon) sa
rrlo craHoBurr l2%oei4 nopnrarunnoi rporuonoi oqiuxn seMeJcHoiAirqHru.
9. O6,aucreHHr po3Mipy opengHoi rrarrl 3a 3eMeJrbHy4irxnxy KoMyH:urbHoisracHr
s4ificnnerrct 3 ypaxyBaHHsM ii qimoeoro npr.r3Haqenus.Ta xoetfiqieurie iHAeKcarlii, nusnaue
3aKoHoAaBcrBoM,3a 3arBeppreHr{Mr{ Ka6iserorr,rMi,nicrpie Yr<painz Soprvravz, rlo 3anoBHroro
ni4 uac yKraAaHHs a6o grraisuyMoB AoroBopy opeHAlr trr4npoAoB)rcennsfioro Aii.
10. Opeu4nailJrara BHocrrrbcr y raxi crpoKr,r:pieHr,rvruqacrvHaMr,ru{oMicsqr rporrfoN
gnin, qo Hacrarorb 3a ocraHuinr xzulenqapHvMAHeMnoAarKoBoro (sniruoro) nric
KiLJreHAapHux
pa4r4 Cyucrxoro
Ha paxyHoK Bepxnroczposarcrnoi
pafioHy Cyucrroi
cimcmoi
o6ne
niSpurolay y foronnoMy yrrpaBJriuHi [epxaBHoi ra3na.reficsroi cnyx6u Yxpainu y Cyrrlcr
o6nacri.
1 1. flepe4aua npogyrcqii n paxyHox opeHAHolrrJrarr.rHe AonycKaerbc.s.
12. Fosnrip opeH4noi rJrarprreperrqAaerbcs oAr.rHprB Ha pircy pasi:
- guisn )a{oB rocroAaproBaHH.fl, n epeg6aueHprxAoroBopoM;
- sMiuu rpaHpIqHI,IXposnripin opeu4noi rrJrarr{,Blr3HaqeHraxflo4arroBlrM KoAeKconrVnpa
ui4nmqennq qin i raputfin, guinu noe$iqienrie iHAeKcaqii, eugHaqeHr.rx3aKoHoAaBcrBoM;
- noriprueurrf, craHy opeHAoBaHoigervrenruoi4inrHxz (opengoearuax3eMeJrbHnxqirrHoK)
nnuz OpeuAapr, qo ni4rnep4xceHo AoKyMeHTaMv;
- gttrisz HopMarI,IBHoi
rporuonoi oqinxz geuelrnoi AirsuKr,rr(oMyHaJrbHoi
elacHocri;
- e iHuzx Bra[aAKax,uepe46aveurrx3aKoHoM.
13. V pasi HeBHeceHHJr
openguoi rrJrarr{y crpoKrr, Bpr3HaqeHr
rlr,rMAoropopoM:
- y lO-geHnIafi crpor crrarryerbc.s rrrrpaaby posrvripi 100 siacorxie pi.nroi opeH4Hoi nlr
BCTaHOBJTeHOIqIrM AO|OBOpOM;

-

crtryerbc.s neH-f, 3a KolrGH xalen4apnufi AeHb npocrpoqeHHr cnJrarlr rporxoE
3o6os's3aHHq, BKJIroqaIoqv AeHb norarrreHHrr, 3 po3paxyurcy I20Yo piunux o6rircoeoi cra
Haqionanrnoro 6anry Yrpairru, Airoqoi Ha KolKeH rarcuit qeur nignoeiAHo lo crarri 11
flogamonoro KoAeKcyYrcpainu.
Vuonu BnnoprrcraHHc 3eMeJrnoi qi;rnnrcn

14. 3ervrerura AirsHxa repeAaerbcs B opeHAy,qrs posMirlenn-f, noriroHy rBepAr.rxno6yro
ra uera6aplrrHprx ni4xogin.
15. Ilinrone rppl3HaqeHHs3eMemnoi linsHrcu: 11.04 - 4rrs,posmirqeuua ra eKcnJrya
ocHoBHrIx,ri4co6unx i lonorvrixurux 6y4ieenb ra cropyA rexni.+roi inrfpacrpyrcrypu
16. Yrvroeers6epexcenu-acraHy o6'exra opeHAr.r:
- Bl,IKoprlcroByBarrrB3try B opeHAy 3eMeJrbHy4ilanrcy ga qiruoeuM rrpv3HaqeHrurM;
- sa6opoaa cavroeirlrHoi sa6y gosu sevrenuroi gi:llrnrcu
- AoAeplrryBaTvcs.
Br{Mor 3aKoHoAaBcTBa
flpo oxopoHy AoBKlJrJrf,.
)

Yuonn [oBepHeHHs 3eMerbHoi Afursnrur
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Open4o4anellEy pa:i uoriprueHH.f,KoprlcHr.rxBiracrvBocrefi opeHAoBaHoT
3eMen6Hoi4irrurz,
[oBrq3aHl4xis gNaiHorcif crauy, Mae flpaBo Ha BiArxKoAyBaHHq
g6urxis y po3Mipi, Br43HaqeHoMy
Cropouaua. -flxqo Cropoualrz He AocsrHyro 3roAr4 npo posr,lip siarxKoAynanH.r
s6urxie, cnip
posn'r:yerrcr y cyAoBoMynopqlKy.
y pa3i noripueuuq .f,rocri rpyHToBoro
noKpr4By ra iuurux Kopr{cHr.{xsracrzsocreft
opeHAoBaHoTgeuelrnoi 4ilffmu a6o npuneAesns if
y Herrpr4Aaruuir, glt Bl4Kopr4craHHr3a
qilroeuu
npI43HaqeHHtM craH 36urxu, uo, niAr.qaulor"
Br43Har{arorLc.s
ni4noei4Ho Ao llopx4xy Ba3HarIeHH
fl. Ta ai4umo4ynaHur "i4ru*o4y"ur"rg,
s61arxie BJracHr{KaMseNari Ta
3eMneKopucryBar{aM,
3arBepA)I(eHoronocraHoBolo Kabiuery Miuicrpin Yxpainz eig l9 xsirHs
1993 p. J',lb284.

18. 3lificHeni Open4apevr6er 3foAprOpenlo.qaeqqBlaTpATtaHa lroJn[trreHH.sopeHAoeaHoi
eeN{emHoi4ilxHrv, xxi HeMoxJrr4Bo
ei4oxpenruru 6es sano4ixuur rxKoAH qifi ainqHui, He
ni4lrrarorr eiA[rxonyeaHHro.
19. flolinrueHHt craHy seN{eruHoT
4ilanxu, npone4eui open4aperra3a nr.rcbMoBo}o
3foAoro 3
Open4o4aaqeu seuli, He ni4lararorr ni4urxo4yeurro.
20' opeH4ap Mae [paBo Ha siArrxoAyBaHHr e6zrxie, :ano4ixnzx yuacri4orc HeBr4KoHaHHt
Open4o4anqeMso6os'r3aH6,nepe46auenux rIt4MAoroBopoM.
36urxaupt BBaKarorlcr :

- (paxruuui nrparu, rKr.rx opeHAap3a3HaBy
sn'.asry3 HeBHKoHasn.sv
a6o HEHAJIEXHZM
BzKOHaHHqM
yMoB AOfoBOpyopen404auleM, a raKox Bvtrparv, rxi opengap 3.III14CHI4B
AOO
noBr4HeH
sAificFrzruAr.fleiAHosJreHHr
cBofonopyrxeHoronpaBa;

- AoxoAI4, sxi Open4ap nrir 6u peanbHo
orpr4Marr{ e pasi HanexHoro Br4KoHaHHt
opeHAoAaBrIeM
yMOBAOfOBOpy.
21. Posr'rip Sarrnuulrx BI4Tpar open4apr Bkr3Haqaerbcr Ha ni4crani
.
AoKyMeHTzrnbHo
ni4raep4NeHnx AaHr.rx.
Oduexeuna (o6rnxennn) rqogo BuKopr.rcraHHq
geMeflrHoi airqHrcr.r

TV,
)fo
KI{

).4

22. Ha
opeHAoBaHy 3eMenLHy 4irrHry ne scraHoereHi o6NrexeHnq(o6rrxeHar) ra
iuuri npaaa rperix oci6:
23. frepepaua B opeHAy sel'IeruHoi 4imuxlt He e ni4craBoro
An.rrnpvlr.rHeHHs a6o sr{iHra
o6nrexeur (o6rrxenr) ra iHurux npan rperix oci6 ua qrc Airauxy.

Inuli upana ra o6os'qrxu cropin

14X

qfl

24. llpaya OpeH4o4anqr:
Open4o4aeerl6
MaenpaBoBnMafarani4 Opeu4apr:
BI'IKopI'IcraHHt
3eMeJIbHoi
AirqHrlasa qilroezv nplr3HaqeHur
sri4uo 3 AofoBopoM
opeHAr4;
AorpI4MaHHq erororitrHoi

6esnexu 3eMneKoprrcryBar{a, AoAep)KaHHfl Aepx(aBHr4x cran4aprin,

Hoprra
i npaBr.rn
eiAnoni4no4o crarri 24 3arony yrpainr.rdtpo openayseMni);
cBoeqacnoroBHeceHHr
opeulHoi nraru.
25. O6oe'.ssxu
Open4oAaBrlf,
:
OpeH4o4aneqr
so6os'.fl
saHuii:
u\opucryBaHHr 3eMenbHy
ailrHrcy y

' v

opeHAr{;
rrpr4nepe

i seN,{eruHoi
lirsHxr.r e

npanrperix oci6 qolo

yMoBaM AOfoBOpy
3aKoHy
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-

-

He BqI4Hf,TIa
4ifi, rxi 6 nepeurrcOAxanuOpeH4apeei ropncryearurcfl opeHAoBaHoIo
3eMeJrbHoIO
Ailsuttoto;
poroouocri
AorptrMyBu1rofl.exoloriquol 6egneru 3eMneKoplrcryBarla'ra:6epexenur
ei,4noei4{o
lo crani24
craHAapTie, uopu i npauul
fpynrin, AoAep)I(aHHtAep)KaBHI4x
3arouy Yrcpainn dlpo openAy 3eMri4
qrci s
Op."Aapr flpo oco6rusi BJracrr,rBocrira seAoniKll 3eMeJIbHoIAirrHxE,
non.pl4rtr
eKoJloriqHo He6eeneqsi nacri,Ilxfi Ans
npoueci if nuropuc.raHHq Moxyrb c[pHqr4Hr4TI4
o6'exra opeHIH.
caMofo
cTaHy
noripureuHq
AOeXirrq a6o npunecTr.rAo

26.flpaaa OpeH4apr:
OpeH4apMae rlpaBo:
- caMocrifiso rocnoAaproBarr{ Ha seNuri3 AorpI4MaHHtMyMoB AoroBopy opeH.4Heeuni;
- orplrMyBarl{ AoxoALI3opeHAosaHoiseN'IemHoi4ilruru.
27 . O6os'x3Ku opeHAap.f,:
:
Opeu4ap :ervlelrHoi Ailgsru 3o6oe'qgaHl4fi
-

[pgcryrrarr4 Ao Br,rKoprrcraHHr 3eMeJnHoi Air.f,HKr{ B crpoKl4, BcraHosreHi AoroBopoM
IIOptAKy;
3aKOHOM
B ycTaHoBJreHoMy
opeHAr43evrli, 3apeecTpoBaHr4M

-

Br4KoHyBarr4BcraHoBJreHi rqo.qo o6'exra opeHALI o6trleNeHus (o6rrxenn'a)
a6o AoroBopoMopeHALIseuli;
nepe46aueuoMy3aKoHotr.l

-

y n'truAeHsufi crpoK nicls 4epxanuoi peecrpaUii AoroBopy opeHAI,I3eMenbHol AIJIflHKI
eraCHocri sararu rouiro AoroBopy eiAuosilanbHoMy opraHy .qoxolie i
*oryr*"roi
a6opia.

e o6cqgi

PHs[r BlrrlaaKoBoro 3HI'IuIeHHq a6o noIuKoAxeHHq
o6texra opeHAI'Iqu ftoro qacrl'IHlr

.{acrlrHv
28. pugur BHrraAKoBofo3HHrrIeHrua6o norrrKoAxenHqo6'eKra opeHALI'Iu fioro
nece Open4ap.
CrpaxynaHnq o6'exra oPeHAI{

29. 3riano 3 ur4MAoroBopoM o6'exr opeHAr,rHe niArqrae crpaxyBaHHlo Ha necr nepio.u
AiI uroro AoroBopy.
3vrina yMoB AoroBopy i npunnuennq fioro Aii
3roAolo cropiH.
30. 3vriHayMoB AoroBopy rgiftcnroerbc.f,y nucrltonifi Soprrai3a B3aeMHoIo

yMoB Aoronopy cnip posn'rsyerrct y cyAoBoM
Y pasi HeAoctfHeHH.f,3roAI4 IIIoAo sN,IiHIa
rroprAKy.

y pa3l:
31. [ir AoroBopynpu-nuHxerbcfl
crpoKy, Haqxuir fioro 6ylo YKnaAeHo;

seN.{enrHoi
opeHAapeM
Ainssru (seuel
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BLKyry3eMenbHoi
AiI{HKI'I(seuelruux 4in*ror) 4rx cycnirbHr.rxnorpe6 a6o npnwrycoBofo
ni4uyxennx sevettrtoi'rinsttxn (seuenrnuxainxnox) s Morzeie cycrinuroi
HeooxilHocri s

noprAKy, BCTaHOBJTeHOMy
3aKoHOM;

nixri4aqii rcpuAr4rrHoiocobu-opeH;rapfl.
loronip npunuHrerbcr raKox e iHrxvx BVrraAKax,nepe46auenvx 3aKoHoM.
32. lit

AoroBopy npr4trvHr€Tbc.s
rurrxoM fioro po:ipnaHH,3a:

B3a€MHoro
3roAoro cropiH;
pineHHqNdcYAy sa BuMofy oaniei ie cropin y uac:ri4orcHeBuKoHaHHr
Apyroro cropoHoro
o6on'.43rcie, nepe46aveuux AofoBopoM, To sHacniAoK
B[rraAKoBoro 3HKu\eHHfl,
n-olIIKoA)(eHHqopeHAoeaHoigeuellnoi 4ilruxu (open4onanr4x
3eMeJrbuux4ilruox), are
lcrorHo rlepelxKoAx{ae if (ik) BuKopI4craHHIo, a raKo)K g isruzx
ni4crae. Br43HaqeHux

poM

3aKOHOM.

cq:i

33. Posipnannr
IonycKa€Tbcf,.

loroBopy

OpeHAI,I

SeN,IIi

B

O,4HOCTOpoHHboMy

noprAKy

HKH

i s i
-

tHu

loA

Ynaoear\.{u
posipeauuaAoroBopyB oAHocropoHHboMy
noprAKye:
cvcreMar[qHa (nporrrovr rpbox uic.aqianiapx4) HecrrJrara
Open4apenropeu4noi ilrrarvr.
34' y pasi 4oc'rpoKoBoro
posipnaunr AoroBopyopeHAr4
gerari op.r4ru rrrara, cnJraqeHa
Opengaperr,r,
HerroBepraerbcr.

35' llepexi4 rlpaBaeracHocri Ha opeHAoBaHy
3eMenruy4iranxy (openaoeasisenae6si
ainanxu) Ao 4pyroi oco6z, a raKo)K peopranisarlir topr4roroi
oco6z-opeHAap, e
ni4cranorc4lx suiuu yrvroe
a6o posipnanuaAoroBopy.
llpano Ha opeHAoBaHy
3eMelruy 4ilauxy (opeu4oeaHiseNaemni4irrumu) y pasi cvrepri
oco6u
opeHlaps,
Sisnvnoi
3acyAxeHus,a6o o6ruexenH-s
ir 4ies4anrocri ga piueuurlr cy^y
nepexoAlrG (ne uepexo4urr) Ao cnaAKoerr.rqin
a6o iuurzx oci6, xri
rlro
3eMenbHy
""*oprato"),rorb
4irrHr<y(qi sevreruri4inxnxz) pa3oM3 opeHAapeM.
BianoeiaarrHicrr cropiu 3a HeBnKoHaHHqa6o
HeHaJrelKHe
Br{KOHaHHq
AoroBopy
36' 3a HeBVKoHaH]Hs
a6o HeHaJIexHeBIzKoHaHHT
AoroBopy cropoHr4Hecyrr ni4noei4alruicrr
eiAnoeiAFroAo saKoHyra r_(LofoAoroBopy.

My

37. Cropona,flKa nopyuuna go6os'q3aHur,
3ni*urerrc.r ei4 ni4norigaarsocri. f,KruoBoHa
cTzlJIoCt He: if BuHu.
IIpu rcinqenigo:noxeunr
'.,.-

'
.

. . :

L

i,
. : , r

:-','
' : _
:

:i:
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38. Uefi 4oronip ualupae.ruHHocri3 MoMeHryfioro nilnucaHH.rlcropoHaMlr.llpano op
BHHHKae
uicrs fioro 4epxauHoipeecrpaqii.

lopu,4urllrycvtry, o)
IIefi .qoroeipyxna4enoy rpbox npurraipnuril, Uo MarorboAHaKoBy
.rrKr{x3HaxoAprrbcfle OpeHlo.{aBqt, Apyruit - B opeHAapfl,tpe'rifi - B opraHi, u1o :.4if
AepxaBHypeecrpaqiropeqoBl{xnpaBHa HepyxoMeuafiso.

qacrprHoroAoroBopy e aKT nplrfinaaHru- flepeAaqi o6'ercra opeHAI4Ti
HesiA'erv{r{oro
(ei4uoeaeun.a)
Me)K3eMeJIrHoI
BcraHoBJreHux
AirqHxll.
ismi yIuoBH.
Mo)r(yrb3a3Harlarncs
3a sroAorocropiH y.uoronopiopeHAfiseN,rri

PerceigurucropiH
Openlap:

ODeHnoAaeeus:
cirrcsxa pa4a
BepxHsocupoBarcbKa
Cyucsroro pafiony Cyrucrroi o6nacri
4235 l, Cyucrxa o6racrr, Cyucrxuir paiaon
c. Bepxu.rCuponarxa,nl. Kosaqrxol Cnasu,2
plp)3216812018520
KagsaqeficrnoYxpaTuu
6aur o4epNyBaqa:

(EAD
MOO899998

KorrrynansnenignpneMcrBo
Cyucrnoi rvricrrco
<<Cyrunxunnorwcepnio>
Paatr
4003l, u. Cyuu, nyr. Pot'lauaArauautoKa
p|p2600492444s2s5
6aurco4epxyBaqa:AE <Yrpra:6asr>
MOO 320478
Koa CFIIOY 34328815

Ko4 o4epxyBaqa:37970621

llianucu cropin
OpeHnoaaseus:

E.A.3A€JIb

AJIEKCAIUIPOBA
neuarxu)

MII

(sa na.seHoqrineua,xu)
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CYMCbKA OBJIACHA

HA AIMIHICTPAUUI

[euapraMeHT eKoJrorii ra oxopoHrr
vrafi Aan

// ul 1/,t//

r

rpoAnrrx pecypcin

HesarexHo cri, 2, lr. Cynrra, 40000, (0 5 42) 62-97 -99

E-mail: pek@sm.gov.ua Koa eAP|IOy 38136517

Jtl!

Ha Ns

BTA

{epxcannorvry ni4npueMcrBy
<<Hayrcoeo-AocniAnnfi ra
Ko rfcTpyKTo pcbKo-TexrroJro ni"r nH

fi

incruryr ruicrrcoro rocnoAallc'rBa)>
nyn. VpnqbKoro, 35, rr. Kui'r,03035

ilpo

Ha4anHa inQoprvraqii

3a pesynbraraMll orrpallroBaHH-fl Bauroro lrvrcra eil 27.0I.2020 Ng 46 u{oAo
HatBrrocri repnropiirra o6'exrie nplzpoAHo-eanoui4uoro Son4y, nori4our.fiervro.
BiAnosiAuo Ao uaqsuoi y .{enaptanreHri erconorii Ta oxopgHlr , rrpkrpoAHlrx
cecypcin Cynrcrroi o6nacnoi Aepx{aBHoi a4nainicrpaqii (aali
,{enapravrenr)

Ha

sa3HaqeHifi seN,IensHifi ainsnqi 3 KaAacrpoBLrM_. ,l{oMepoM
,5922:180800:06:001:0206, a raKolx y paaiyci rprox rcinovrerpin c6'e;r<r,4 ;Irpjrrpg,quolranoni2lHoro Qon4y ei4cyrni.
In$opvraqix qoAo naseHocri qr4 ei4cyrr4lcri Ha sa:na.reniti rbpzropii
icropzvnzx HaceJreHr4x vricqr, naM 'troK apxirexrypz, naicro6y4yBanHfl., Hayrfl4 i
'rexnir<z y r{enaprauenri ni4cyrnr.
-ridloprraaqii

,{upqrcrop [enapraMeHTy

B;ra4uc,ran Beprenr 77 03 85

Irop KPI4BO3YE
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Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично
генерується програмними засобами ведення Реєстру, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» код
ЄДРПОУ: 34328815 інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Юридична адреса (адреса для листування): 40031, Сумська область, місто Суми, Ковпаківський район, вулиця Романа Атаманюка,
будинок 49 А., тел: (099)678-70-77, e-mail: vstpv@ukr.net
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планова діяльність з будівництва 3-ї черги полігону твердих побутових відходів (ТПВ) на території Верхньосироватської сільської
ради Сумського району Сумської області передбачає на діючому
полігоні із захоронення ТПВ влаштування на ділянках котлованів
№ 2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м).
Проектний об’єм ТПВ у тілі шапки - 171920 м³.
Полігон твердих побутових відходів є спеціальною спорудою,
призначеною для захоронення ТПВ і гарантує санітарну необхідність в охороні навколишнього середовища й епідемічну безпеку для населення. Потужність полігону визначена завданням на
проектування – 500 тис. м³. На полігоні влаштовані чотири карти
складування № 1, № 2, № 3 і № 4. Виходячи із топографічних умов
ділянки під полігон, а також мінімально можливого закладання
укосу 1:2,5 дно котлованів № 1, № 2 № 3 і №4 знаходяться відповідно на відмітках 165 м, 166,5 м, 161,0 м та 157 м..
У зв’язку зі значними коефіцієнтами фільтрації ґрунтів, на дні і
на укосах котлованів (>10-9 м/с) укладено фільтраційний екран з
використанням бентонітових матів «Tektoseal 3500» німецького виробництва, коефіцієнт фільтрації яких складає 3х10-11 м/с. Поверх
матів влаштовується захисний шар із суглинистих ґрунтів із виїмки.
На ділянках з відмітками 155,5- 170,5 м кругом котлованів
влаштована огороджувальна дамба з ґрунту виїмки котлованів.
Ширина дамби на поверхні складає 3,5 м, закладання укосу з
боку котловану 1:25, зі зворотного боку – 1:2,0. Щільність скелета
ґрунту в тілі дамби складає не менше 1,6 т/м³.
По периметру території полігону влаштована нагірна канава
(К-1, К-2), на відстані 1,0 м від її бровки до межі відведення, а
також всі гідроспоруди на ньому. Параметри каналу: ширина по
дну – 0,4 м, середня глибина – 1,0 м, закладання укосів m=1,5.
Під’їзна дорога протяжністю 426,57 м забезпечує під’їзд до всіх
розвантажувальних майданчиків. Параметри дороги прийняті згідно
з вимогами ДБН В.2.3-5:2008, як для дороги господарського значення.
На виїзді з полігону влаштована контрольно-дезінфікуюча зона,
обладнана залізобетонним резервуаром довжиною 10,0 м, глибиною 0,3 м і шириною 3,5 м для дезінфекції коліс сміттєвозів.
На полігоні влаштована дренажна системи і фільтратозбірні
колодязя, фільтрат із яких відкачується в контрольний ставокфільтратозбірник..
Фільтратозбірний ставок влаштовується зі східної сторони полігону між картами складування № 1 і № 3. Ємкість контрольного
ставка фільтратозбірника при наповненні до відмітки 170,2 м
складає 1860 м³.
Аналогічно як і на картах складування на дні й укосах ставка
влаштовується протифільтраційний екран з приміщенням бентонітових матів «Tektoseal 3500».
Для моніторингу за якістю ґрунтових вод споруджені та облаштовані три контрольних (спостережних) свердловин: одна –
на в’їзді, дві – на західній межі полігону. Глибина спостережних
свердловин – 28 м.
Проектом передбачається рекультивація, яка проводиться після
завершення стабілізації закритої карти складування ТПВ – для
процесу зміцнення звалищного ґрунту, досягнення ним постійно
стійкого стану. Технічна рекультивація передбачає спорудження
системи дегазації та створення рекультиваційного багатофункціонального покриття (захист поверхні карти складування від вітрової
та водної ерозії, проникнення поверхневого стоку в тіло карти.
Рекультивація карти складування виконується окремим проектом.
Технічна альтернатива 1. Будівництво нового полігону із захороненням твердих побутових відходів.
Технічна альтернатива 2. Створення потужності з перероблення
твердих побутових відходів та будівництво полігону із захоронення
залишків ТПВ, які не підлягають утилізації.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи. Місце провадження планової діяльності:
Здійснення діяльності планується на території та в межах існуючої земельної ділянки, що відведена для діяльності по обробці твердих відходів (експлуатації та обслуговування полігону
твердих побутових відходів) у Верхньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області, код ЄДРПОУ : 04391374 на
земельній ділянці, кадастровий номер: 5922380800:06:001:0206
площею 7,4468 га переданою в оренду на 5 (п’ять) років. Із півночі ділянка межує із землями Краснопільського агролісгоспу та
існуючим полігоном ТПВ, із півдня, сходу і заходу – із землями
державної власності. В 2-х кілометрах від ділянки проходить
автодорога «Суми-Полтава» (Н-12). Ділянка вільна від забудови,
зелені насадження відсутні. Під’їзд до полігону буде здійснюється
по трасі Н-12, а далі вправо вздовж посадки по існуючій під’їзній
дорозі до території господарської зони діючого полігона ТПВ.
У територіальному відношенні ділянка складування ТПВ , знаходиться на схід від с. Нижня Сироватка, на відстані до 5500 м
і на північ від с. Холодово, на відстані до 1000 м. Полігон розташований у межах правого водо-роздільного схилу долини у
верхів’ї р. Крупець. 500-метрова санітарно-захисна зона витримана.
В межах санітарно-захисної зони забудова відсутня.
Територіальна альтернатива 1,2. Територіальні альтернативи не
розглядаються в зв’язку зі здійсненням планованої діяльності на
території та в межах існуючої земельної ділянки, яка відведена
для діяльності по обробці твердих відходів (експлуатації та обслуговування полігону твердих побутових відходів).
Реалізація технічної альтернативи 1,2 потребує виділення нової
земельної ділянки та розроблення відповідних проектів.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Реалізація планованої діяльності забезпечить належний стан санітарного очищення м. Суми та санітарно епідеміологічні умови проживання населення, вирішенню проблеми захоронення побутових
відходів, що матиме позитивний вплив на соціальне середовище.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг
виробництва тощо) Будівництво будівництва 3-ї черги полігону твердих побутових відходів на території Верхньосироватська

сільська рада Сумського району Сумської області.
Площа території проектування знаходиться в межах існуючої
земельної ділянки, що відведена для діяльності по обробці твердих відходів (експлуатації та обслуговування полігону твердих
побутових відходів) на території Верхньосироватська сільська
рада Сумського району Сумської області. Полігон облаштовано:
- системою збору фільтра на кожній із карт;
- контрольно-регулюючим ставком фільтрату;
- під’їзною технологічною дорогою і розвантажувальними майданчиками;
- електроосвітленням об’єкту;
- дезінфекційною ванною на виїзді із полігону;
- протипожежними резервуарами;
- санітарно-захисною зоною полігону;
- трьома наглядовими свердловинами для моніторингу ґрунтових вод.
Об’єкти господарської зони, включаючи вагову, КПП, шлагбаум,
інвентарні будинки, склади інвентарю і будівельних матеріалів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами:
Планована діяльність буде здійснюватися відповідно до вимог
чинного законодавства, діючих стандартів, інструкцій, з врахуванням містобудівних умов та обмежень, та дотримання умов
іншої документації дозвільного характеру. Екологічні обмеження
встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, виконання
вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. Основні
обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки,
стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання
земель. Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися
при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) . Дотримання
«Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 19.06.96 р. № 173. Дотримання правил пожежної безпеки, дотримання меж землевідведення.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови
щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі,
охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації
обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. Щодо технічної альтернативи 1 - Екологічні
та інші обмеження встановлюються згідно вимог чинного законодавства України і аналогічні обраному варіанту провадження
діяльності. Щодо технічної альтернативи 2 - не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1,2 - не розглядається по тій
причині, що потрібно проводити пошук і оформлення в оренду
нової земельної ділянки.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
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.
Щодо технічної альтернативи 1 - необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист довкілля від забруднення. Щодо територіальних альтернатив 1,2 - не розглядається в зв’язку з тим, що земля
виділена в оренду і планується 3-я черга будівництва.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
На стадії будівництва:
- на атмосферне повітря – під час роботи двигунів будівельних
механізмів та транспорту, при пересипанні ґрунту очікуються
викиди забруднюючих речовин, які не перевищують значень
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі населених пункті.
Вплив на водне середовище – не очікується.
Вплив на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – не
очікується;
Зміни на клімат і мікроклімат - не очікується;
Техногенне середовище - не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та технологічного
устаткування.
Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови),
зони рекреації, культурного ландшафту в зоні впливу об’єкту
відсутні;
- ґрунт та земельні ресурси – проектною документацією передбачена розробка ґрунту відповідно до вимог чинного законодавства
та благоустрій території після закінчення будівельних робіт; - шум
та вібрація при роботі будівельної техніки.
На стадії експлуатації:
- на атмосферне повітря – очікуються викиди забруднюючих
речовин від двигунів транспорту та спецтехніки;
- на водне середовище – очікується утворення стічних вод, забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання
стічних вод у поверхневі водні об'єкти не передбачається;
- очікується утворення виробничих та побутових відходів;
- шум і вібрація при роботі технологічного устаткування, транспорту;
- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;
- клімат і мікроклімат - не очікується;
- техногенне середовище - не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та технологічного
устаткування.
Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови),
зони рекреації, культурного ландшафту в зоні впливу об’єкту

відсутні; - ґрунт та земельні ресурси – не спричиняє негативного
впливу за умов комплексного дотримання правил експлуатації
об’єкту. Щодо технічної альтернативи 1 Аналогічні обраному варіанту провадження діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2 виникає необхідність підготовки
проектних рішень, що забезпечують запобіганню забруднення повітря, ґрунту і водних ресурсів. Щодо територіальних альтернатив
1,2 - не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля») Планована діяльність належить до першої категорія видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля, ч.8 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року - операції у сфері
поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення)
обсягом 100 тон на добу або більше.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості
для участі в ній громадськості: Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це
процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського
обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення,
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу,
іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування
висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля: Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень
і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид
рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля») що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (орган, до повноважень
якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства енергетики та охорони довкілля України поштова адреса:
03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 (044) 206-31-29,
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua контактна особа: Шимкус Марина
Повідомлення подано ДП «НДКТІ МГ» на основі Довіреності
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» від 21.11.19 р.
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ДОДАТОК Т
КОПІЯ ЛИСТА № 15.1-ВИХ/162-20 ВІД 20.01.2020 р. УПРАВЛІННЯ
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ, ЩОДО ЗАУВАЖЕНЬ І
ПРОПОЗИЦІЙ ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ
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MIHICTEPCTBO EHEPrETHKH TA 3AXHCTY ^^OBKIJIJIfl YKPAIHH
ynpaB.lJHHH 0U1HKH BnjlHBV Ha flOBKlJlJlH T3 CTpaTeriHHOl eKOJIOriHHOl 0H1HKH
Byji. MHTpononma Bacana JIuniciBCfeKoro, 35, Khib, 03035, Te^.: (044) 206-31-00; 206-38-44;
<|>aKc: (044) 206-31-07; 531-36-92 E-mail:minpryrody@menr.gov.ua; kanc@mev.gov.ua Koa C^^PnOy 37552996

No

KOMYHAJIbHE ni^^nPHeMCTBO
CYMHCHJIKOMCEPBIC
40031, CyMCbKa o6jiacTb, mIcto CyMH,
KoBnaKiBCbKHH pafloH, Bynima PoMaHa
ATaniaHioKa, Sy^HHOK 49 A
oihhkh BrniHBy Ha AOBKijma Ta CTpaTeriHHOl eKOJiorinHoi

MiHicTepcTBa eHepreTHKH Ta 3axHCTy aoBKimia YKpaiHH noBiflOMJiae, mo:
Bi^^noBi^^HO flo IloBi^^OMaeHHa npo njiaHOBaHy
KIT CYMH^CHJIKOMCEPBIC, a^a ninaarae opiHi^i BnaHBy Ha
(peecTpaiuHHHH HOMep cnpaBH 201912114946 y G^^HHOMy peecTpi 3 o^iHKH
Ha ^OBKiaaa), mono 6y^^iBHHUTBa 3-i' ^eprn noairoHy TBep^nx no6yTOBHX
(TI1B) Ha TepHTopii BepxHbocHpoBaTCbKoi" cijitcbKOi pa^H CyMctKoro pafioHy
CyMCbKOi o6jiacTi nepe^^^a^ae Ha fliioHOMy noairoHi i3 3axopoHeHHa TITB
BJiauiTyBaHHa Ha flinaHKax KOTBOBaHiB N 2, N 3 i N 4 manKH bhcotoio 4,2 m (2
apycH TUB no 2 m). FIpoeKTHHH oG'cm TITB y Tiai nianKH - 171920 m3, po3nonaTO
npo^e^ypy oihhkh BnaHBy Ha ^oBKiaaa y BiflnoBi^HOCTi ^o 3aKOHo^aBCTBa;
- 3 ^^Ha oijiiniftHoro onpHaroaHeHHa 3a3HaneHoro TIoBi^oMaeHHa npo
nnaHOBaHy ^^iaabHicTb 3ayBa*eHHa i npono3Hi)ii bIa rpoMaACbKOCTi mo^o
naaHOBaHoi' AianbHOCTi ao MiHicTepcTBa eHepreTHKH Ta 3axHCTy AOBKiaaa YKpaiHH
He

HanajibHHK YnpaBJiiHHfl
OUJHKH Bn.lHBV Ha flOBKlJlJlH T3
eKOJioriHHoi ohIhkh"pHna TiuieHKOBa

BHKOHaBeub:

M1HEKOEHEPFO
15.1-BMX/162-20 Bin 20.01.2020

