
___________________________________  

 (дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 
____________________________________ 

 (реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Куликівська селищна рада Куликівського району Чернігівської області 

код ЄДРПОУ - 04412432 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання: 

16300, Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка, вул. Миру, 93 

   тел. (04643) 2-11-75, тел./факс (04643) 2-12-56 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи: 

Планована діяльність, її характеристика. 

Технічна альтернатива 1.  

Проведення робіт щодо реконструкції полігону твердих побутових відходів (далі 

–ТПВ) в смт. Куликівка Чернігівської області. 

Передбачається улаштування господарської та виробничої зони полігону. В 

господарській зоні передбачається розміщення ванни для обмивання коліс техніки, 

протипожежної водойми з водозабором для пожтехніки, будівлі для пересувної 

електростанції, відкритої стоянки механізмів, модульної будівлі для персоналу. 

В виробничій зоні полігону (ділянка складування ТПВ) передбачається виконання 

планувальних робіт, улаштування протифільтраційного екрану з геомембрани 

товщиною 1мм, захисного шару мінерального ґрунту, системи дренажу для 

відведення фільтрату. Зважаючи на значний термін експлуатації виділені чотири 

черги будівництва:  

I черга – будівництво господарської зони та виробнича зона (місце складування 

твердих побутових відходів) на площі 0,69 га; 

II черга – виробнича зона на площі 0,62 га; 

III черга – виробнича зона на площі 0,54 га; 

IV черга – виробнича зона на площі 0,50 га. 

По контуру полігону передбачається улаштування огороджуючого валу, а для 

захисту від підтоплення ґрунтовими водами дренажного колектору та посадка 

захисної лісосмуги.  

Технічна альтернатива 2.  

Проведення робіт щодо реконструкції полігону ТПВ передбачає улаштування 

господарської зони та виробничої зони полігону. 

В виробничій зоні полігону передбачається улаштування протифільтраційного 

екрану з геомембрани товщиною 0,5 мм, а по контуру полігону улаштування 

дренажного захисного каналу з посадкою захисної лісосмуги. 



3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: 

Місце провадження планованої діяльності:  

Чернігівська область, Куликівський район, 1,1 км на південь від житлової 

забудови смт. Куликівка, територія полігону ТПВ. Територіальні альтернативи не 

розглядаються, так як реконструкція буде проводитись на існуючому полігоні ТПВ. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: 

Реалізація планованої діяльності буде сприяти покращенню екологічного стану 

та санітарно-епідеміологічних умов  проживання населення смт. Куликівка та 

навколишніх населених пунктів. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

Загальна площа земельної ділянки  полігону твердих побутових відходів – 3,2 га. 

Площа реконструкції – 3,2 га. 

Орієнтовна місткість полігону – 90 тис. м3. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Технічна альтернатива 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання 

вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ДБН 

В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи 

проектування», Земельного кодексу України. Враховуються екологічні, санітарно-

гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних 

нормативних документів. 

Для технічної альтернативи 2 

Співпадають з технічною альтернативою 1. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Для технічної альтернативи 1: 

Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає : 

- польове обстеження; 

- інженерно-топографічні та інженерно-геологічні вишукування; 

- виготовлення проектної документації; 

- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище; 

- доставка на об’єкт необхідних механізмів. 

       До заходів захисту території при виконанні робіт належить: 

- дотримання технологій  передбачених проектом; 

- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню 

навколишнього середовища. 

      Для технічної альтернативи 2. 

Співпадає з технічною альтернативою 1. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля: 

- надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин при роботі двигунів 

внутрішнього згорання спецавтотехніки, від анаеробного розкладання відходів;  

– утворення фільтрату, утворення побутових стічних вод; 

          Для технічної альтернативи 2. 

Співпадає з технічною альтернативою 1 та можливе забруднення ґрунтових вод в 

період експлуатації полігону зважаючи на технічні характеристики 

притифільтраційного екрану.  

Територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються. 
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 другої категорії видів планованої діяльності 



згідно пункту 11 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 

тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав): 

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: відповідно до ст.6 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля». 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 

передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 

отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 

пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 

обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 

екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 

впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 

суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 

діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 

процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 

повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 



на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 

спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 

надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку 

їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки 

впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 

обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 

громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 

це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  
14. Рішення про провадження планованої діяльності:  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде  

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією.  
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до: 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації проспект Миру, 14 м. Чернігів, Україна 14000, електронна пошта: 

deko_post@cg.gov.ua, телефон:+38 (0462)67-48-72, контактна особа - Ганжа 

Валентина Юріївна. 
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