
 
____________________________________ 

(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 

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого 

комітету Вароської міської ради 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові  

код згідно з ЄДРПОУ: 41200388 

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або  

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

34400, Рівненська обл., м Вараш, майдан Незалежності, буд. 1 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

Контактний номер телефону: (03636) 2-38-14 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
*
. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Вараш Рівненської області. 

Проектом передбачається звільнення частини території полігону від накопиченого 

масиву твердих побутових відходів і переміщення цього масиву на земельну ділянку 

площею 0,4293 га.  

 

Технічна альтернатива 1. 

Герметизація дна полігону за допомогою штучного протифільтраційного екрану з 

геосинтетичних матеріалів високої щільності, що мають коефіцієнт фільтрації води не 

більший за 10
-9

 м/с, термін дії не менш, ніж 100 років, стійкий до можливих 

навантажень, ультрафіолетового випромінювання і пошкодження гризунами, 

завтовшки не менше 3 мм для категорії високонавантажених полігонів ТПВ. 

 

                                                        
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



Технічна альтернатива 2. 

Герметизація дна полігону без застосування штучного протифільтраційного 

екрану, гідроізоляційним матеріалом слугує суглинок.   

 

Технічна альтернатива 3. 

В якості технічної альтернативи 3 розглядається варіант герметизації дна полігону 

шляхом облаштування протифільтраційних екранів бентонітовим матеріалом. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Полігон по захороненню твердих побутових відходів, що експлуатується 

Кузнецовським міським комунальним підприємством, знаходиться в північно-західному 

напрямку на відстані приблизно 5 км від житлової забудови міста Вараш на землях 

Лозківської сільської ради Володимирецького району Рівненської області. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність 

географічно прив’язана до існуючого полігону твердих побутових відходів. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Впровадження планованої діяльності сприятиме покращенню екологічної  

ситуації  у місті Вараш та дозволить продовжити термін експлуатації полігону ТПВ. 

При реконструкції полігону ТПВ будуть враховані містобудівні обмеження, 

протипожежні вимоги та екологічні заходи щодо безпечної діяльності об’єкта для 

навколишнього середовища. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Полігон по захороненню твердих побутових відходів є існуючим об’єктом, що 

експлуатується з 1992 року. Площа полігону становить 6,445 га. З початку експлуатації 

полігону обсяг розміщених твердих побутових відходів склав 638894,8 м
3
 (178580,0 т). 

Враховуючі, що проектна потужність полігону становить 717582 м
3
, він майже вичерпав 

свій термін експлуатації. 

Проектом передбачається звільнення частини території полігону від накопиченого 

масиву твердих побутових відходів і переміщення цього масиву на земельну діляну 

площею 0,4293 га в межах полігону. Ділянку складування буде виконано котловинного 

типу. Метод, який приймається для ущільнення відходів при складуванні – ущільнення 

катком. 

Утворений таким чином на полігоні ТПВ простір передбачається використовувати 

для розміщення відсортованої частини твердих побутових відходів, що утворюються 

при реалізації схеми санітарної очистки міста Вараш, не придатної до переробки. 

Проектом передбачено: 

- на в’їзді існуючого полігону ТПВ встановити ваги; 

- на вільній території полігону ТПВ розмістити сортувальну станцію сміття; 

- переміщення частини сміття з існуючої карти та хаотично розмішеного сміття на 

нову відведену ділянку з пошаровим ущільненням та пересипкою інертним ґрунтом; 

ділянка заповнюється повністю та закривається з виконанням рекультивації. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів 

екологічного навантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних 

умов та обмежень: 



- по забрудненню атмосферного повітря – забезпечення дотримання нормативів 

ГДВ на межі нормативної СЗЗ;  

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;  

- по поверхневим та підземним водам – забезпечення дотримання нормативних 

значень стану водного середовища; 

- по поводженню з відходами – максимально можливе використання відходів 

повторно у виробництві; утилізація на спеціалізованих підприємствах, що мають 

відповідну ліцензію; розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно 

безпечним способом. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою, яка склалася на території планованої діяльності та 

поряд з нею; 

- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу 

шкідливих факторів на цій межі; 

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у 

користування у відповідності з вимогами чинного законодавства. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Впровадження останніх передових вітчизняних і світових досягнень, ефективних 

рішень технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що 

забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити  

охоронні, захисні  та  компенсаційні  заходи. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої 

діяльності можливі наступні види впливу на: 

- клімат і мікроклімат – впровадження планованої діяльності не призведе до 

значних виділень тепла, вологи, парникових газів і інших речовин, викиди яких можуть 

значно вплинути на клімат та мікроклімат;  

- повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони; 

- водне середовище – за умови дотримання проектних рішень вплив на водне 

середовище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства; 

- ґрунт та геологічне середовище – за умови дотримання проектних рішень вплив 

буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства; 

- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – планована діяльність 

розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив на 

рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду в 

зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище – позитивний вплив, обумовлений 



підвищенням благоустрою міста, надходженням коштів у місцевий та державний 

бюджет. 

- навколишнє техногенне середовище – не впливає. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 

та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 

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 діяльності та об’єктів, 

які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за 

ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059 – VIII: 

п. 3 п.п. 11 – «утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення 

побутових відходів» 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 

на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 

№ 2059-VIII від 23.05.2017 р. та Постановою Кабінету Міністрів України від 

13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» 

(дод. 4) 

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 ЗУ «Про оцінку 

впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р. 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 України_______________________________________________ 

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що 

вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій 

(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків  

її провадження (згідно п. 9 ст. 9 ЗУ «Про оцінку впливу на 

довкілля»)__________________________________________________________________ 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, 

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 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної 

адміністрації 

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, e-mail: info@ecorivne.gov.ua 



тел. (0362) 26-47-23, (0362) 62-03-64 , Контактна особа – в.о. начальника відділу з 

питань оцінки впливу на навколишнє середовище - Данчук Ольга Юріївна 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 

 


