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1. Опис планової діяльності 
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»  розташоване по вул. Івана Піддубного, 25 в м. 

Суми. 
Проммайданчик розташовано на південно-східній околиці м. Суми в 

промисловій зоні і з усіх сторін межує з промисловими підприємствами. 
Найближча приватна житлова забудова знаходиться на відстані 2000 м. у 

північно-західному напрямі. 
Місто Суми розташоване на берегах р. Псел, з правими притоками             

р. Сумка та р. Стрілка, які відносяться до басейну Дніпра. 
Рельєф майданчику рівний, спланований насипними грунтами потужністю 

від 0,7 до 1,6 м. Розташований майданчик на лівому березі р. Псел, яка протікає 

приблизно в 3-х км південно-західніше від майданчику забудови. Абсолютні 

відмітки сучасної поверхні змінюються від 138,32 до 140,05 м. 
Клімат області помірно-континентальний. Тривалість періоду з від’ємною 

середньодобовою температурою 118 діб. Середньорічна температура повітря 

+7.2° С. Абсолютна мінімальна температура повітря - 32°С, а абсолютна 

максимальна +39°С. Середньорічна кількість опадів - 620 мм/рік. Нормативна 

глибина сезонного промерзання становить: для глинистих грунтів - 1.2 м, для 

піщаних – 1,34 м. 
Відповідно ДСТУ-Н Б В.1.-27:2010 територія Сумської області відноситься 

до зони І по кліматичному районуванні. 
Згідно ДБН В. 1.1-12-2006 сейсмічність району, у межах якого 

розташований майданчик вишукувань, становить 5 балів, грунти території 

належать до третьої категорії грунтів за сейсмічними властивостями. 
У геоструктурному відношенні територія Сумської області знаходиться в 

межах північного схилу Дніпровсько-Донецької западини, в фізико- географічній 

зоні лісостепу. 
Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території, площею 

1,3859  га в Південному Промвузлі м. Суми по вул. Івана Піддубного, 25. Земельні 

ділянки надані ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» згідно: 
- договору  оренди земельної ділянки на земельну ділянку загальною 

плошею 0,6393 га, кадастровий номер – 5910136300:15:003:0038 (додаток 5); 
- договору  оренди земельної ділянки на земельну ділянку загальною 

плошею 0,7466 га, кадастровий номер – 5910136300:15:003:0067 (додаток 6). 
Транспортний зв язок з містом і іншими закладами здійснюється 

автомобільним транспортом по існуючим автодорогам з виїздом на вул. Івана 

Піддубного. 
Викопіювання з топоргафо-геоздезичного плану представлено на рисунку 

1.1. 
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Рисунок 1.1 - Викопіювання з топоргафо-геоздезичного плану 
М 1:2000 
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Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва 

представлено в додатку 7. 
В геологічній будові території (на розшукувану глибину) приймають 

участь алювіальні відклади - а III (піски та суглинки з частими прошарками 

пісків), верхньочетвертинні еолово-делювіальні грунти – v-d III (суглинки 

лесовидні з лінзами пилуватих пісків), та сучасні елювіальні грунти - е IV- vd  III 
(перехідний шар) - суглинки з домішками рослинних залишків, перекриті зверху 

сучасними техногенними - t IV (насипними) грунтами. За результатами виконаних 

бурових робіт і лабораторних випробувань грунтів та згідно вимогам ДСТУ Б 

В.2.1-2-96 (А. 1), на майданчику вишукувань виділено 6 інженерно-геологічних 

елементів (ІГЕ). Опис грунтів наведено нижче: 
ІГЕ-1 а-1 - насипні грунти: (ІГЕ-Іа- бетонні плити); суглинки, темно-сірі, 

темно-бурі і чорні, місцями пісок, з домішками битої цегли, щебню, напівтверді, 

неоднорідні, відсипані не планомірно; пухкі. 
ІГЕ-2 - суглинки з домішками рослинних залишків, лесовидні, темно- сірі, 

темно-бурі, макропористі, карбонатні, тверді і напівтверді, просідаючі. 
ІГЕ-3 - суглинки лесовидні, світло-бурі, місцями бурі і темно-бурі, 

макропористі, карбонатні, з лінзами та прошарками піску пилуватого, тверді і 

напівтверді, просідаючі. 
ІГЕ-4 - піски пилуваті, світло-бурі, жовтувато-світло-бурі, маловологі, 

однорідні, середньої щільності. 
ІГЕ-5 - суглинки, бурувато-сірі, сірі, місцями з зеленкуватим відтінком і з 

домішками уламків раковин молюсків, з лінзами і прошарками піску, напівтверді і 

тугопластичні, непросідаючі. 
ІГЕ-6 - піски пилуваті, жовтувато-сірі, сірі, місцями охристо-жовті і 

зеленувато-сірі, з лінзами та прошарками суглинку, з домішками уламків раковин 

молюсків, неоднорідні, насичені водою, щільні. 
Грунти на майданчику вишукувань проявили просідні властивості. 

Величина початкового просідного тиску лесовидних суглинків з домішками 

рослинних залишків ІГЕ-2 – 90,2 кПа, лесовидних суглинків ІГЕ-3 -59,9 кПа. 

Просідання грунтової товщі від своєї ваги при замочуванні складає – 4,81 см. Тип 

грунтових умов по просідності -перший. 
З метою уточнення геологічної будови ділянки, визначення щільності 

пісків та просторової мінливості властивостей грунтів, було виконано 

випробування грунтів статичним зондуванням. Випробування виконувалось 

установкою СП-59 в 5-х точках у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.1-9- 2002 
(ТОСТ 19912-2001). Конструкція наконечника відповідає зонду 1-го типу. Спосіб 

реєстрації параметрів зондування точковий, через 0.2 м. Результати статичного 

зондування представлені у вигляді поєднаних графіків зміни по глибині питомого 
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опору грунта під конусом зонду Рск. (Тс/м ) та опору грунту по боковій поверхні, 

Рсб. (Тс). 
До екзогенних геологічних процесів, які можуть негативно впливати на 

експлуатацію будівель, слід віднести сезонне промерзання та просідання грунтів 

при їх замочуванні. 
Для насипних грунтів ІГЕ-1, які не можуть слугувати підвалинами 

будівель та споруд, характеристики не визначалися. 
Лесовидні суглинки ІГЕ-2 мають домішки рослинних залишків, низькі 

деформаційні характеристики і тому використовувати їх як основу фундаментів 

не рекомендується. 
«Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування» 2018р. - ПрАТ 

«Сумський Промпроект» представлено в додатку 8. 
 

1.2 Цілі планованої діяльності 
Склад сипучих матеріалів, що проектується,  призначений для прийому,  

зберігання та видачі сировини для виготовлення водно-дисперсійних 

лакофарбових матеріалів. Зберігання сипучих матеріалів відбувається на підлозі 

складу. Склад сипучих матеріалів являє собою прямокутну, одноповерхову, 

однопрольотну будівлю. 
В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення: 

забезпечується зайнятість працюючого персоналу та створюються умови для 

подальшої нормальної роботи підприємства.  
 

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 і 

будівельних робіт  
Майданчики складування своєчасно спланувати та позначити табличками з 

найменуванням матеріалів, що складуються. 
Для забезпечення під’їздів до майданчиків використовувати існуючі 

під’їзні шляхи. 
Забезпечення будови тимчасовою електрикою виконується від існуючої 

мережі, згідно схеми на будгенплані. 
До початку виконання робіт забезпечити будівельний майданчик 

аптечками з медикаментами, ношами, фіксуючими шинами, та іншими засобами 

надання першої долікарської допомоги. 
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Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом, взуттям, та 

іншими засобами захисту. 
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності по-

винні проходити навчання і перевірку знань із питань охорони праці, промсані- 
тарії, техногенної і пожежної безпеки, надання першої долікарської допомоги 

потерпілим у разі нещасного випадку або аварії, мають забезпечуватись інструк-
ціями з безпеки праці. 

Будмайданчик оснастити комплектом протипожежного інвентарю та 

ємністю з водою, попереджуючими та забороняючими табличками, а також 

телефоном або радіозв’язком, організувати підвіз питної води. 
В першу чергу необхідно виконати роботи підготовчого періоду: 
- огородження будмайданчика (використанні існуючого огородження 

та влаштування тимчасового); 
- тимчасове електропостачання (від існуючої будівлі); 
- майданчики складування; 
- організувати підвіз питної води; 
- адміністративно - побутові приміщення розмістити в існуючих приміщен-

нях замовника. 
Роботи основного періода будівництва складаються з: 
- монолінті бетонні та залізобетонні роботи; 
- монтажні роботи; 
- облицювання підлоги; 
Кількість і типи машин для виконання робіт по монтажу будівельних 

конструкцій, зведення будівель та споруд знаходимо по прийнятим методам та 

схемам монтажу, одночасно орієнтуючись на нормативні показники для 

розрахунку потреби машин та механізмів (на 1 млн. грн. БМР.), приведених в 

нормативах для складання проектів організації будівництва. 
Порушення норм і правил при виробництві будівельно-монтажних робіт, а 

також збільшення термінів будівництва являє загрозу навколишньому 

середовищу. 
Для навколишнього середовища можливі небезпечні наслідки, що 

виникають при неякісному виконанні будівельних робіт. 
Негативно впливає на стан середовища роботи з планування території 

(запилення, викиди машин, знищення рослинності). Особливу увагу необхідно 

приділяти збереженню родючого ґрунту. 
Ріст механізації будівництва, що є основним фактором технічного 

прогресу, впливає на природу і стан здоров'я працівників. 
Механізатори першими піддаються шкідливому впливу виробничого 

середовища з медичної і технічної сторони, і тут, у першу чергу, повинні 

вирішуватися питання зменшення загазованості, вібрації, шуму. 
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Шкідливою є робота двигунів внутрішнього згоряння. 
Одним з головних напрямків природоохоронних заходів є попередження 

забруднення середовища при експлуатації будівельної техніки і транспорту і 

зменшення шуму. 
Знизити концентрацію токсичних речовин у викидах будівельної техніки 

можна насамперед за рахунок регулювання паливної апаратури двигунів 

внутрішнього згоряння. 
Для очищення продуктів неповного згоряння у відпрацьованих газах на 

вихлопних трубах необхідно встановлювати нейтралізатори. 
Переведення двигунів внутрішнього згоряння на менш токсичне паливо - 

природний газ - дозволяє усунути токсичність викидів за рахунок виключення 

вмісту в них свинцю і сірки, зменшити в 30-45 разів виділення окису вуглецю та у 

3-4 рази окислів азоту. 
Переведення будівельних машин на електропривод і застосування електро-

енергії для технологічних потреб замість твердого або рідкого палива дозволяє 

цілком усунути шкідливі викиди в атмосферу. 
Для запобігання забрудненню паливно-мастильними матеріалами ґрунту, 

води, снігу повинно бути організоване механізоване й автоматизоване 

заправлення механізмів та організований збір відпрацьованих і замінних олій. 
Запобігання інтенсивному забрудненню середовища можливо при 

обмеженні використання для технологічних і побутових потреб будівельного 

виробництва відкритого вогню для підігріву матеріалів, готування ізоляційних ма-
теріалів, відтавання ґрунту, нагрівання води, спалювання відходів і т.д. 

Для сушіння приміщень замість засобів, що виділяють велику кількість 

шкідливих забруднень, доцільно застосовувати трубчасті електронагрівачі, 

змонтовані на вентиляторі. 
У зв’язку з тим, що при виконанні будівельно-монтажних робіт 

споживається велика кількість води, для технологічних потреб використовувати 

технічну воду, а стоки будівельного виробництва направляти в каналізацію на 

постійні або тимчасові очисні споруди і піддавати очищенню. 
Зменшенню забруднення середовища вихлопними газами сприяє 

організація раціональних перевезень вантажів, що виключає порожні пробіги 

автомашин. 
При експлуатації двигунів внутрішнього згоряння не допускається 

“зрошення” ґрунтового шару мастилами і пальним. Залишки палива й мастила, 

обтиральних матеріалів, залишені після роботи машин, можуть бути причиною 

пожежі в результаті запалення від вогню або самозаймання. 
Для запобігання забруднень прилягаючих до будівельного майданчика 

територій, передбачається вивозити будівельне сміття і відходи будівництва у від-
ведені місця, зазначені міською радою.  
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Перед виїздом будівельних машин і автомобільного транспорту за 

територію будівельного майданчика необхідно робити їх огляд, при необхідності 

очищати від бруду. 
Не дозволяється: розводити багаття і спалювати будівельне сміття і 

відходи від конструкцій, що розбираються, робити розігрів бітуму, мастик 

паливом, що виділяє токсичні речовини, що забруднюють атмосферу. 
Матеріально-технічне забезпечення будівництва. Транспортна схема 

Машинами і механізмами будівництво забезпечується за рахунок парку 

механізмів, що є у розпорядженні підрядчика, а також за рахунок оренди у 

сторонніх організацій. 
Водопостачання будівництва здійснюється від існуючого водопровідної 

мережі підприємства. 
Електропостачання здійснюється від існуючої мережі підриємства. 
Для освітлення будівельної ділянки та робочих місць використовують 

опори з прожекторами та світильниками. 
Потреба в основних будівельних машинах, механізмах і транспортних 

засобах приведена в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1. Основні будівельні машини, механізми і транспортні засоби 

Найменування, коротка технічна 
характеристика 

Марка Потреба 
шт. 

1 2 3 

Автокран вант. 16т, Lстр.= 8,75 м КС-45729 1 

Автомобіль-самоскид вантажопід. 13,5 т КРАЗ-6510 1 

Автомобіль бортовий ГАЗ-52 1 

Зварювальний агрегат АДД-25 1 

Компресор пересувний ЗИФ-ПР10 1 

 
Трудові ресурси. Організація житла і культурно-побутового 

обслуговування працюючих 
Потреба в робочих кадрах при будівельно-монтажних роботах визначена з 

відповідністю до проекту організації будівництва, а також з урахуванням 

кількості укомплектованих ланок, приведена в таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2. Робочі кадри 

№ п/п Назва категорій працюючих Кіл. чол. 
1 2 3 
1 Кількість працюючих на будівельно-монтажних роботах у 

допоміжних виробництвах 
10 

2 Розподіл по основних категоріях працюючих, у т.ч. 
- робітників 
- охорона 

 
9 
1 
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Переїзд робітників на будівельний майданчик здійснюється транспортом 

підрядної будівельної організації. 
Медичне обслуговування робітників здійснюється за місцями їх прописки 

та при находженні у відрядженні за місцем тимчасового проживання. 
Санітарно-побутові приміщення знаходяться в адміністративно - 

побутовому корпусі. 
1.3.2 Характеристика провадження планованої діяльності 

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»  здійснює господарську діяльність, яка пов'язана з 

виробництвом лако-фарбних матеріалів.  
Виробнича потужність ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» складає 15 тис.т. 

лакофарбних матеріалів (алкідна фарба), 30 тис. т. водно-дисперсних будівельно-
оздоблювальних матеріалів  – в т.ч. водно-дисперсійні фарби – 18300 т/рік; водно-
дисперсійні емалі – 4200 т/рік, водно-дисперсійні ґрунтовки – 3300 т/рік; водно-
дисперсійні лаки – 900 т/рік; водно-дисперсійні штукатурки – 3300 т/рік, 

фактична потужність в 2018 р. склала 15960,75 т алкідної фарби, 7894,64 т ВДАФ. 
Цех з виробництва лакофарбних матеріалів (алкідна фарба). 

Сировиною для виробництва алкідних фарб є розчинники та  лаки (состав 

алкідний адгезійний - надалі САА), наповнювачі та пігменти.  
САА (ПФ-060, ПФ-056) на підприємство надходить в залізничних 

цистернах,  з яких зливаються для зберігання в наземні резервуари.  
Наповнювачі та пігменти (мармурова крихта, діоксид титану, жовтий 

пігмент залізо окисний) надходять розфасовані в картриджі, бочки або паперові 

мішки, вигрузка яких та складування в склад сировини виконується 

електровантажними карами. 
Для приготування емалі наповнювачі та пігменти, після зважування, в 

ручну завантажуються в дежі, лак та розчинник подаються в дежі по 

трубопроводу, після чого виконується їх змішування на швидкісному змішувачі. 

Дільницю з виготовлення лакофарбової суміші обладнано об’єднаною місцевою 

та загально-обмінною системою аспірації, через яку видаляється ксилол, толуол 

та недиференційований  за складом пил (аерозоль), що виділяються при загрузці 

компонентів та приготуванні лакофарбової суміші. 
Для диспергування лакофарбової суміші виконується на бісерних млинах 

горизонтального типу, лінія млинів обладнана місцевою системою аспірації, три 

млина підключені до аспіраційної системи, що обслуговує термотунель та лінію 

розливу, через аспіраційні системи видаляється ксилол, толуол, що виділяється 

при роботі бісерних млинів.  
Після диспергування виконується складання емалей та їх перемішування 

протягом 30 хвилин, після чого виконується контроль продукції, при необхідності 

виконується корегування складу емалі, а потім повторне перемішування протягом 
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30 хвилин. При роботі змішувачів утворюється ксилол, толуол, що видаляються 

системою аспірації дільниці  виготовлення лакофарбової суміші. 
Місце нанесення емалей на зрази та місце їхньої сушки обладнані 

місцевою системою аспірації, через яку видаляються ксилол, толуол, що 

виділяються при фарбуванні та сушці. 
Після приготування емалі надходять для розфасовки та пакування. 

Наповнення тари емалями виконується на лінії розливу та укупорки, після чого 

тара надходить на фасування, де формуються блоки та обтягуються плівкою та 

направляються в термотунель для термоусадки пакувальної плівки. 
Лінія розливу та термотунель обладнано місцевою системою аспірації, 

через яку видаляються ксилол, толуол, що виділяються при розливі емалей, та 

оцтова кислота і вуглецю оксид, що утворюються при термоусадці плівки. 

Витрата термоусадочної плівки для термотунелю складає 15 т/рік. 
Контроль якості вихідних матеріалів та продукції виконується власною 

лабораторією, аналізи виконуються в двох лабораторних шафах, що обладнані 

загальною місцевою системою аспірації, через яку видаляються ксилол, толуол. 
Цех з виробництва водно-дисперсних будівельно-оздоблювальних 

матеріалів. 
Цех з виробництва водно-дисперсних будівельно-оздоблювальних 

матеріалів складається з таких основних підрозділів: 
А. Виробниче відділення, у тому числі: 
–  цех ВДАФ; 
– відділ замісів; 
– відділення водопідготовки 
Б. Складські та допоміжні приміщення, у тому числі: 
–  склад  (сировини); 
– дільниця розтарювання сухих компонентів; 
– етикетувальні; 
– колірувальна. 
В. Лабораторні приміщення. 
Водно-дисперсні будівельно-оздоблювальні матеріали (шпаклівки, фарби, 

лаки, грунти, біогрунти) призначенні для проведення зовнішніх (фасадних) та 

внутрішніх (інтер’єрних) робіт, для просочення, ремонту та оздоблення стін, 

дерев’яних, металічних, пластмасових та бетонних будівельних конструкцій, у 

промисловому та цивільному будівництві. 
В якості сировини використовуються: 
- вода 
- пігменти та наповнювачі (сипучі); 
- рідкі дисперсії; 
- диспергатор; 
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- піногаситель; 
- коалесцент; 
- біоцидна добавка; 
- загущувач; 
- етиленгліколь. 
Полівінілацетатні емульсії для виробництва водно-дисперсійної фарби 

надходять в кубових ємностях або автоцистерною. Закачування рідких дисперсій 

з автоцистерни проводиться насосом Н1 в ємності, та зберігається в наземних 

резервуарах. Викидів забруднюючих речовин при наповненні та зберіганні в 

резервуарах  полівінілацетатної емульсії не відбувається.  
Технологічна схема з виробництва водно-дисперсних будівельно-

оздоблювальних матеріалів представлено на рисунку 1.2 (діюче виробництво) . 
 
 



 
 
 

Рисунок 1.2. Технологічна схема цеху  з виробництва водно-дисперсних будівельно-оздоблювальних матеріалів 
(діюче виробництво)



Вихідна сировина після надходження в цех зберігається в складі: сипуча на 

палетах на дільниці розтарки, рідка в ємностях поз. 1, 2, 3, 4.  
Передача сировини, напівфабрикатів, тари, розфасованої та упакованої 

продукції між відділеннями цеху відбувається електронавантажувачами. Подача 

сухих наповнювачів після розтарки  відбувається за допомогою норії до поз. 8. 
Рідкі дисперсії та вода після водопідготовки закачуються на виробництво з 

ємностей поз. 1, 2, 3, 4 насосами Н2, Н3, Н4. 
Пігментна суспензія для фарб та емалей виготовляється у дисольверах поз. 

8. До дисольвера згідно рецептури завантажують компоненти. Вода після 

водопідготовки закачується насосом Н-2, рідкі компоненти – насосами Н-3, Н-4, 
сухі компоненти після розтарювання системою шнеків і дозування подаються за 

допомогою норії поз. 24. 
Готова пігментна суспензія фасується на мобільному фасувальному 

напівавтоматі поз. 14.  
Диспергування пігментної суспензії відбувається на диспергаторах  поз. 5, 

6, 7, 20. Перемішування відбувається 30-40 хв. Після чого відбувається 

постановка на «тип» та стабілізація фарб та емалей в апаратах змішувачах поз. 11. 

Пігментна суспензія закачується в ємності з працюючою мішалкою. Туди ж, 

додаючі швидкості додають інші компоненти (коалисцент, біоцидні добавки, 

загущувачі). 
Після перемішування відбирають пробу для визначення в'язкості і рН. 

Продукцію витримують в ємності не менше півгодини для стабілізації. Далі 

проводять повний аналіз згідно з технічними умовами на продукт. 
Фасування водно-дисперсійних фарб відбувається на фасувальних 

напівавтоматах поз. 13, потім розфасована готова продукція пакується на 

пакувальних машинах поз. 15, 16 та електронавантажувачами відправляється на 

склад готової продукції. 
Виготовлення та постановка на «тип» грунтовок і лаків відбувається у 

ємностях поз. 11.  
Вода після водопідготовки закачується насосом Н-2, всі рідкі компоненти 

(дисперсія, коалисцент, біоцидна добавка та загущувач) подаються насосами Н-2, 
Н-3, Н-4 з ємностей поз. 1. 

Після перемішування відбирають пробу для визначення в'язкості і рН. 

Продукцію витримують в ємності не менше півгодини для стабілізації. Далі 

проводять повний аналіз згідно з технічними умовами на продукт. 
Фасування водно-дисперсійних фарб відбувається на фасувальних 

напівавтоматах поз. 13, потім розфасована готова продукція пакується на 

пакувальних машинах поз. 15, 16 та електронавантажувачами відправляється на 

склад готової продукції. 
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Пігменти та наповнювачі для виробництва водно-дисперсійних 

штукатурок засипають вручну до бісерного млина поз. 17. Вода після 

водопідготовки закачується насосом Н-2. Інші рідкі компоненти (дисперсія, 

диспергатор, піногаситель, коалисцент, біоцидна добавка та загущувач) 

подаються насосами Н-2, Н-3, Н-4 з ємностей поз. 1. 
Фасування штукатурок  відбувається на прес-машинах поз. 9, 10, потім 

розфасована готова продукція пакується на пакувальних машинах поз. 15, 16 та 

електронавантажувачами відправляється на склад готової продукції. 
Вироби фасуються у тару: відра П/Е об’ємом від 1 до 10л, банки об’ємом 

від 0,1 до 0,5л, каністри 5 та 10л, банки металеві, об’ємом 1,0л. 
Лабораторія призначена для контролю виробництва на всіх стадіях, що 

сприяє покращенню якості продукції та економному використанню сировини та 

енергоносіїв. 
Технічний аналіз сировини, напівфабрикатів та готової продукції включає 

в себе фізичні та фізико-хімічні методи досліджень. 
На основну діяльність ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» отримано Висновок з оцінки 

впливу на довкілля № 7-03/12-2019272794/1 від 31.05.2019 р (додаток 9). 
Планованою діяльністю  передбачається нове будівництво складу сипучих 

матеріалів. 
Склад сипучих матеріалів, що проектується, призначений для прийому, 

зберігання та видачі сипучих матеріалів -  наповнювачів і пігментів, а саме 

мармурового кальциту та двуокису титану. 
 

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 
1.4.1 Об ємно-планувальні та конструктивні рішення 

Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території існуючого 

підприємства ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» в Південному Промвузлі м. Суми по вул. 

Івана Піддубного, 25. 
Проектуємий склад сипучих матеріалів призначений для прийому та 

напольному зберіганню сировини для виготовлення ВДАФ. 
Склад сипучих матеріалів – неопалюваний (холодний). 
Передбачено підключення будівлі до систем протипожежного 

водопостачання та електропостачання. 
Клас наслідків (відповідальності) об єкту згідно ДБН В.1.2-14:2018 

«Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, 

споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДСТУ 8855:2019 «Визначення 

класу наслідків (відповідальності)» - СС1. 
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Основні планувальні рішення обумовлені побажаннями замовника, 

технологією виробництва, існуючою забудовою, наявністю автомобільних 

під їздів, ефективністю використання відведеної ділянки, забезпеченням 

санітарних норм, пожежних розривів. 
Існуюча інженерно-транспортна інфраструктура в повній мірі забезпечує 

безперебійне функціонування об єкта, що проектується, та безперешкодний рух 

транспорту, в тому числі пожежного. 
Під їзд автомобілів до проектованого об’єкту забезпечується по 

автомобільним дорогам з бетонним покриттям з дрібнорозмірної плитки.  
Пожежна безпека забезпечується виконанням протипожежних розривів 

між будівлями та спорудами, забезпеченням вільного під їзду пожежних машин 

до об єкту. Розриви між будівлями і спорудами визначені відповідно до вимог 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».  
Склад сипучих матеріалів являє собою прямокутну, одноповерхову, 

однопрольотну будівлю зовнішніми розмірами 33,120 м х 110,025 м і висотою до 

низу ферм покриття 6,5 м, висота до верху конструкцій покриття від позначки 

±0,000 складає 10,28 м. За позначку ±0,000 прийнята позначка чистої підлоги. 
Для безперешкодного попадання технологічного транспорту в будівлю 

передбачено пандуси з ухилом 7 градусів.  
Схема будівлі - каркасна. 
Основні конструкції будівлі: 
Основа – буронабивні палі; 
Фундаменти - стовпчасті; 
Колони – із легких сталевих конструкцій; 
Ферми – із легких сталевих конструкцій; 
Зовнішні стіни  - сендвіч-панелі KINGSPAN KS1000 AWP в 

горизонтальному напрямку, наповнювач пінополіізоцианурат, товщиною 100 мм, 

коефіцієнт теплопередачі UC = 0,21 Вт/м
2
×K, покриття - поліестер, колір 

стандартний (білий, коричневий). 
Покрівля - сендвіч-панелі KINGSPAN KS1000 RW, наповнення 

пінополіізоцианурат, товщина 100 мм, коефіцієнт теплопередачі UC = 0,21 

Вт/м
2
×K, покриття - поліестер, колір стандартний (білий). 

Двері, ворота – Horman. 
Підлога бетонна, армована сіткою. 
Зовнішні стіни  - сендвіч-панелі KINGSPAN KS1000 AWP в 

горизонтальному напрямку, наповнювач пінополіізоцианурат, товщина 100 мм, 

коефіцієнт теплопередачі UC = 0,21 Вт/м
2
×K, покриття – поліестер. 

Всі елементи несучих конструкцій виготовлені із сталі, яка пройшла 

гарячу оцинковку. Цинкове покриття складає: елементи товщиною до 3 мм – 275 
г/м²; елементи товщиною 3 мм і більше – 450 г/м². 
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1.4.2 Технологічні  рішення 
Склад сипучих матеріалів, що проектується, неопалювальний, 

призначений для прийому, зберігання та видачі сипучих матеріалів. 
Склад призначений для зберігання мармурового кальциту у пластикових 

мішках (біг-бегах) на підлозі. 
Вся сировина постачається у пластикових мішках (біг-бегах) 

0,8х0,8х1,08(Н) м. 
 З метою забезпечення нормативного запасу номенклатури складових 

матеріалів, дотримання нормативних умов зберігання, а також забезпечення 

механізованої складської переробки зазначених матеріалів, проектом 

передбачається наступний склад складського господарства, приведений в таблиці 

1.3 
Таблиця 1.3 

 
Найменування 

приміщення 

 
Площа, 

м
2 

 
Поверховість 

Будівля Оснащеність 

під’ємно-
транспортним 

обладнанням 

 
тип 

 
Висота  

м 
1 2 3 4 5 6 

Склад 1320,5 Одноповерхове Закрите 6,5 м до 

несучих 

конструк

цій 

Електро- 
навантажувач, 
Q=1,5 т 

Склад 1466,9 Одноповерхове Закрите 6,5 м до 

несучих 

конструк

цій 

Електро- 
навантажувач, 
Q=1,5 т 

Склад 796,9 Одноповерхове Закрите 6,5 м до 

несучих 

конструк

цій 

Електро- 
навантажувач, 
Q=1,5 т 

Кабінет 

комірника  
(з тамбуром) 

19,3 Одноповерхове Закрите 2,64 м  - 

Склад всього 3603,6 Одноповерхове Закрите 6,5 м до 

несучих 

конструк

цій 

Електро- 
навантажувач, 
Q=1,5 т 

 
Матеріали у пластикових біг-бегах потрапляють до складу автомобільним 

транспортом. 
Переміщення та складування матеріалів проводять електронавантажувачем 

вантажопідйомністю Q=1,5 т. 
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Виходячи з габаритно-вагових та фізико-механічних характеристик 

номенклатури матеріалів, що поступають на зберігання та відправку, прийняті 

наступні основні напрямки технології складування: зберігання продукції в тарі -  
напільне, максимальною висотою складування 0,8 м з використанням 

електронавантажувача вантажопідйомністю Q=1,5 т. 
Зі складу сировина вивозиться автомобільним транспортом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Рисунок 1.3 -  Схема складування сировини



1.4.3 Техніко – економічні показники 
Техніко-економічні показники планованої діяльності приведені в таблиці 

1.4. 
Таблиця 1.4 

Найменування 

основного 

показника 

Одиниця 

вимірювання 

Відповідно до проектної документації 

загальний 
у тому числі пускового 

комплексу або черги 

1 2 3 4 

Загальна кількість 

працюючих 
чоловік 

3 3 

Тривалість 

будівництва  
років 

1 1 

Ступінь 

вогнестійкості 

об'єкта будівництва 
ступінь 

ІІІ а ІІІ а 

Місткість складу т 945 945 
Площа забудови га 0,41293 0,41293 
Витрати теплоти на 

опалення 
Вт (ккал/год) - - 

Загальна площа 

будівлі 
кв. метрів  3603,6 3603,6 

Поверховість  поверх 
1 1 

Річна потреба 

електроенергії 
кВт*год 37183 37183 

Річна потреба  

водопостачання  
тис.м

3 
- - 

Висота будівлі м 
10,28 10,28 

 

1.4.4 Земельні ресурси 
Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території, площею 

1,3859  га в Південному Промвузлі м. Суми по вул. Івана Піддубного, 25. Земельні 

ділянки надані ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» згідно: 
- договору  оренди земельної ділянки на земельну ділянку загальною 

плошею 0,6393 га, кадастровий номер – 5910136300:15:003:0038 (рисунок 1.4); 
- договору  оренди земельної ділянки на земельну ділянку загальною 

плошею 0,7466 га, кадастровий номер – 5910136300:15:003:0067 (рисунок 1.5). 
 



 

 
Рисунок 1.4 -  Карта-схема розташування земельної ділянки кадастровий номер – 5910136300:15:003:0038  

на публічній кадастровій карті України 
(https://map.land.gov.ua/?cc=3880955.39741521,6599915.19479526&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all) 

 

https://map.land.gov.ua/?cc=3880955.39741521,6599915.19479526&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all


 

Рисунок 1.5 -  Карта-схема розташування земельної ділянки кадастровий номер – 5910136300:15:003:0067 
на публічній кадастровій карті України 

 (https://map.land.gov.ua/?cc=3880812.07549571,6599962.45293716&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all) 

https://map.land.gov.ua/?cc=3880812.07549571,6599962.45293716&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all


1.4.5 Водні ресурси 
Нове будівництво складу сипучих матеріалів  ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» 

обладнується системою протипожежного водопроводу, який приєднується до 

існуючих мереж водопроводу, які запроектовані в даному проекті. 
Протипожежний водопровід запроектований виходячи із наступних даних: 
- внутрішній об єм – 32954,10 м3; 
- ступінь вогнестійкості будівлі ІІІа; 
- категорія будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою «Д». 
Виходячи з наведених даних та вимог ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація. Частина І Проектування. Частина ІІ Будівництво» 

таблиця 4 кількість струменів і мінімальна витрата води, л/с на один струмінь на 

внутрішнє пожежогасіння у виробничих та складських будівлях висотою до 47 м і 

об ємом від 50 до 100 тис.м
3 буде складати 2х5 л/с. для забезпечення 

пожежогасіння складу сипучих матеріалів запроектовано протипожежний 

водопровід із сталевих труб діаметром 76х4,0 мм та пожежних кранів діаметром 

65 мм в кількості 20 комплектів. У шафах пожежних кран-комплектів 

розміщується кран-комплекти діаметром 65 мм та ручні вогнегасники по 1 

одиниці. 
Внутрішній протипожежний водопровід запроектований в сухотрубному 

варіанті, у зв язку з чим в утепленому приямку вводу водопроводу запроектована 

засувка з електроприводом. Всередині пожежних кран-комплектів для здійснення 

дистанційного керування запірною арматурою з електроприводом, передбачені 

пускові кнопки. 
Згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 

та споруди. Основні положення проектування» витрати води на зовнішнє 

пожежогасіння будівлі виробничого або складського призначення шириною 

більше 60 метрів буде складати 25 л/сек. 
Для забезпечення зовнішнього пожежогасіння окремим проектом 

запроектовано будівництво кільцевої водопровідної мережі на якій змонтовано 

згідно норм проектування пожежні гідранти. 
В процесі планованої діяльності підземні та поверхневі води не 

використовуються.  
Договір на постачання госпитної води  представлено в додатку 10. 

1.4.6 Електропостачання 
Споживачами електроенергії складу сипучих матеріалів є електродвигун із 

короткозамкненим ротором механізму електрозасувки і світильники 

електроосвітлення. 
Електропостачання виконується за технічними умовами, виданими ТОВ 

«ВП «ПОЛІСАН».  
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Згідно ТУ електропостачання передбачено від існуючої трансформаторної 

підстанції № 522, у РП-0,4 кВ.  
Договір на постачання електричної енергії представлено в додатку 11. 
Для забезпечення надійності електропостачання споживачів І категорії в 

РП-0,4 кВ ТП-522 встановлена шафа з автоматичним перемиканням живлення на 

резерв типу АВР-230-100-ІР21 У3. Підключення складу від ТП виконується 

кабелем типа ВВГ 4х25.  
Проектом розроблено робоче електроосвітлення складу сипучих 

матеріалів. Величини освітленостей вибрані у відповідності з ДБН В.2.5-28:2018 
«Природне і штучне освітлення» залежно від розрядів зорових робіт і складають 

75 лк для складу, 300 лк – для конторських приміщень і кабінетів, 50 лк – для 

коридорів і тамбурів. 
В якості джерел світла у складі застосовані світлодіодні лампи типу LED, у 

побутових приміщеннях використовуються світлодіодні лампи типу LED. 
Вибір освітлювальної арматури проведений у відповідності з умовами 

середовища і призначенням приміщень. 
Управління освітленням передбачено автоматичними вимикачами з щитка 

освітлення, та вимикачами встановленими на входах у приміщення. 
Обслуговування освітлювальних приладів передбачене з драбин та 

автовишки. Чищення світильників згідно таблиці 3 ДБН В.2.5-28:2018 «Штучне і 

природне освітлення», проводити не рідше 2-х разів у рік.  
Зовнішнє електроосвітлення під їзних доріг існуюче. 

1.4.7 Транспорт 
Перелік транспортних засобів, що використовується при здійснені 

планованої діяльності,  наведено у таблиці 1.5.  
Таблиця 1.5 

№ п/п Тип, назва, марка Кількість 
1 2 3 
1 Автонавантажувач MAXIMAL FD30  1 

 
1.4.8 Трудові ресурси 

Основний режим роботи складу сипучих матеріалів прийнято згідно 

штатного розкладу. 
Кількість робочих днів у році - 249. 
Фонди часу робочих прийняті згідно норм технологічного проектування. 
Згідно з технологічними рішеннями робочі місця для маломобільних груп 

населення не передбачаються. 
Побутові приміщення для робітників складу – існуючі, розташовані в 

існуючому адміністративно-побутовому корпусі. 
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Таблиця 1.6 

 
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 в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності. 
1.5.1 Оцінка в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт  

Вплив на довкілля при виконанні будівельно-монтажних  робіт  

відбувається в процесі роботи будівельного транспорту, фарбувальних та  

зварювальних роботах. 
У ході виконання будівельно-монтажних робіт ризик забруднення води, 

ґрунту та надр, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення 

відсутній.  
1.5.1.1 Кількість очікуваних відходів 

Відходи, які утворились після завершення будівництва, вивозяться 

спеціалізованими підприємствами згідно укладених договорів. 
Відходи, що утворюються при проведені технічного обслуговування 

транспортних засобів та будівельної техніки, відсутні, так як технічне 

обслуговування транспортних засобів та будівельної техніки здійснюється на 

спеціалізованому підприємстві. 
Розрахунок відходів, одержаних в процесі зварювання. 

В процесі зварювання утворюються відходи у вигляді електродів. 

Розрахунок утворення електродів проводиться згідно «Временных методических 

рекомендацій по расчету нормативов образования отходов производства и 

потребления», Санкт-Петербург, 1998 за формулою: 

, т/п.р. 

 – кількість використаних електродів в тоннах,  дорівнює 0,6 ;  

 – норматив утворення електродів, %;  

, т/п.р. 

 
 

Найменування категорії робітників Кількість, 

чол. 
Група 

виробничих 

процесів 

 
Примітка 

Комірник 2 2г  
Водій електронавантажувача 1 2г  
Всього по складу 3 2г  
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Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (тверді побутові 

відходи) 
Виходячи з даних посібника «Комунальна гігієна» А.Н.Марзєєва, В.М. 

Жаботинського, приймаємо норму утворення відходів комунальних у тому числі 

сміття з урн - 200 кг/чол. на рік.  
Кількість співробітників – 10 чол  

М = 10 чол × 0,2 т/чол = 2,0 т/п.р. 
Розрахунок відходів, одержаних в процесі фарбування. 

В процесі фарбування утворюються відходи у вигляді пластмасової тари з 

кришкою. Приблизна вага краски в одній тарі дорівнює 15 кг.  На 300 кг фарби. 

кількість тари дорівнює 20 шт. Приблизна вага однієї тари 1,5 кг.  
М = (20 × 1,5) / 1000 = 0,03 т/п.р. 

Після використання фарби тара відправляється на утилізацію. 
Розрахунок кількості будівельних відходів 

Кількість будівельних відходів визначається по факту, після проведення 

реконструкції. 
Загальна кількість відходів, що утворились в процесі будівельно-

монтажних робіт представлена в таблиці 1.7. 
Таблиця 1.7 

Назва відходу (ідентифікація 

відходу за ДК 005-96) 

Клас 

небез-
пеки 

Кількість 

утворення, 
т/рік 

Спосіб знешкодження 
(утилізації) 

1 2 3 4 

Відходи, одержані в процесі 

зварювання (електроди) 
IV 0,09 

Передаються іншім юридичним 

особам на утидізацію 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т. ч. сміття з урн 

(тверді побутові відходи) 
IV 2,0 

Передаються іншім юридичним 

особам на видалення 

Тара пластмасова використана IV 0,03 
Передаються іншім юридичним 

особам на утидізацію 

Будівельні відходи IV 0,1 
Передаються іншім юридичним 

особам на видалення 
 

1.5.1.2 Кількість очікуваних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварювальних роботах 

Розрахунок виконується відповідно до таблиці У-1 «Збірника показників 

емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами» (Том 1, Донецьк-2004). Кількість зварювальних електродів 

становить 600 кг (орієнтовно). 
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Визначити точні місця зварювання на території будівельного майданчика 

неможливо через відсутність стаціонарних постійних постів зварювання. 
При використанні 1 кг електродів при зварювальних роботах типу АНО-3 

(в проектній документації відсутнє детальне розділення на типи електродів і їх 

марки тому прийнятий тип є узагальнюючий) утворюється: 
- 5,05 г заліза оксиду; 
- 0,35 г марганцю оксиду. 
Викиди становлять: 
Gзаг = маса електродів × масовий викид кожної із речовин, т/за період 

будівництва. 
Gсек = Gзаг / кількість днів проведення зварювальних робіт, г/с. 
Заліза оксид: 
Gзаг = 600 × 5,05 × 10

-6 = 0,00303 т/п.р. 
GСек = 0,00303 / 60 = 0,0000505 г/с 
Марганцю оксид: 
Gзаг = 600 × 0,35 × 10

-6 = 0,00021 т/п.р. 
GСек = 0,00021 / 60 = 0,0000035 г/с. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при фарбувальних роботах 
Розрахунок виконується відповідно до таблиці Х-39 «Збірника показників 

емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами» (Том II, Донецьк-2004). 
Передбачається витрата 300 кг (орієнтовно) фарби. Згідно статистичних 

спостережень, в середньому 1 кг фарби витрачається на фарбування 10 м
2 

поверхні. Тому площа поверхні, що фарбується становитиме: 300 х 10 = 3000 м
2. 

В проектній документації відсутній тип і марка фарби тому для 

розрахунків приймається емаль ЕП-755. 
Питомі викиди згідно таблиці Х-39 становлять: 
- ксилол - 2,29 г/м

2 поверхні;  
- спирт бутиловий - 1,52 г м

2 поверхні. 
Gзаг = питомий викид × м

2 поверхні, т/за період реконструкції. 
Gсек = Gзаг / кількість днів проведення фарбувальних робіт, г/с; 
Викиди становлять: 
Ксилол: 
Gзаг = 2,29 × 3000 × 10

-6 = 0,00687 т/п.р.  
Gсек = 0,00687 / 60 = 0,0001145 г/с  
Спирт бутиловий:  
Gзаг = 1,52 × 3000 × 10

-6 = 0,00456 т/п.р.  
Gсек = 0,00456 / 60 = 0,000076 г/с 
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Розрахунок викидів від будівельної техніки 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно «Методики 

расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников» – Донецк, 

ОАО УкрНТЕК, 1999 г. 
Маса викидів j-го забруднюючої речовини автомобільного транспорту 

визначається за формулою: 

 
Де:   – середні питомі викиди j-го забруднюючої речовини з одиниці 

використаного i – го палива, кг/т; 
 – витрати i – го палива, т; 

 - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автотранспорту. 

Максимально разові викиди розраховуються за формулою: 

 

Де T – режим роботи автотранспорту, машино-годин за період 

будівництва. 
Чисельність вантажного транспорту і механізмів, котрі працюють на 

дизельному паливі прийняті згідно проекту організації будівництва.  
Питома витрата дизельного палива для будівельних механізмів складає 

10,0 л/маш.год.  
Час роботи крану дорівнює 160 машино-годин та екскаватору – 80 

машино-годин за період будівництва. 
Витрату дизельного палива становлять:  

10,0 л/маш.год × 240 маш.год × 0,85 кг/л /1000 = 2,04 т/п.р. 
Дані для розрахунку та результати розрахунку зведені у таблицю 1.8. 

Таблиця 1.8 

Забруднююча речовина 
qj,  

кг/т 
Кт 

Витрата 

палива, 

G, т/рік 

Викид шкідливої 

речовини 
г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
29,6 0,95 2,04 0,017705 0,057365 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
5 1 2,04 0,003148 0,010200 

Оксид вуглецю 41,5 1,5 2,04 0,039194 0,126990 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчин-
ник РПК-26611 та ін.) у перерахунку 

на сумарний органічний вуглець 
6,93 1,4 2,04 0,006109 0,019792 
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1 2 3 4 5 6 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційовані 

за складом  
3,85 1,8 2,04 0,004363 0,014137 

 
Сумарні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час 

будівництва зведені в таблиці 1.9. 
Таблиця 1.9 

№ 

з/п 
Код Забруднююча речовина 

ГДК/ОБУВ, 

мг/м
3 

Секундний 

викид, г/с 

Загальний 

річний викид,  

т/рік 
1 2 3 4 5 6 

1 123 Заліза оксид 0,04 0,0000505 0,00303 

2 143 Марганцю оксид 0,01 0,0000035 0,00021 

3 301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
0,2 0,017705 0,057365 

4 330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,5 0,003148 0,010200 

5 337 Оксид вуглецю 5,0 0,039194 0,126990 

6 616 Ксилол 0,2 0,0001145 0,00687 

7 1042 Спирт бутиловий 0,1 0,000076 0,00456 

8 2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

1,0 0,006109 0,019792 

9 2902 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційованих 

за складом 
0,5 0,004363 0,014137 

 
Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря виконана шляхом 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ 

за програмою, що реалізує алгоритм розрахунку концентрацій, викладений в 

ОНД-86. Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій 

забруднюючих речовин виконано згідно п 5.21 ОНД-86. Розрахунок приземних 

концентрацій проводиться для забруднюючих, що викидаються, для яких 

виконується умова: 
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де М – сумарне значення викиду від всіх джерел підприємства, при 

найбільш несприятливих з встановлених умовах викиду, г/с; 
ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м³; 
Н- середньозважена по підприємству висота джерел викиду, м. 
Середньо зважена висота дорівнює:  
Результати визначення доцільності проведення розрахунків розсіювання на 

ЕОМ наведені в таблиці 1.10.  
Таблиця 1.10 

Забруднюючі речовини Розрахунок 

Код Найменування М , г/сек ГДК М/ГДК H 
Доціль-
ність 

1 2 3 4 5 6 7 

123 Заліза оксид 0,0000505 0,04 0,0012625 0,1 ні 

143 Марганцю оксид 0,0000035 0,01 0,00035 0,1 ні 

301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) в перерахунку на діоксид 

азоту 
0,017705 0,2 0,088525 0,1 ні 

330 
Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 
0,003148 0,5 0,006296 0,1 ні 

337 Оксид вуглецю 0,039194 5,0 0,0078388 0,1 ні 

616 Ксилол 0,0001145 0,2 0,0005725 0,1 ні 

1042 Спирт бутиловий 0,000076 0,1 0,00076 0,1 ні 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,006109 1,0 0,006109 0,1 ні 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок, недиференційованих 

за складом 

0,004363 0,5 0,008726 0,1 ні 

 
За даними таблиці не доцільно проведення розрахунків приземних 

концентрацій. 
Дані речовини розсіюються на території всього будівельного майданчика і 

за його межами. Визначити конкретні точки викиду, як джерела забруднення в 

часі і просторі, неможливо.  
1.5.1.3 Оцінка шумового забруднення 

Джерелом зовнішнього шуму є будівельний транспорт. 
Основним джерелом шуму  є робота двигунів будівельного  

автотранспорту  – 80 дБ(А). 
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Розрахунок рівнів звукового впливу проводиться відповідно до ДСТУ-Н Б 

В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на 

територіях».  
Для розрахунків обрано варіант, коли на шляху розповсюдження звуку 

відсутні будь-які перепони (екрани, зелені насадження, велики поверхні будівель і 

споруд). 
Розрахунок рівнів звукового тиску  виконують за формулою: 

 
де:  - активний рівень звукової потужності в дБ джерела шуму; 

 - фактор направленості джерела шуму. Для джерела шуму з рівномірним 

випромінюванням звуку необхідно приймати ; 

 - просторовий кут випромінюванням звуку, для джерел шуму 

розташованих на поверхні території – ;  

 r - відстань в м від джерела шуму до розрахункової точки, дорівнює 320 м 

(найближча житлова забудова розташована на відстані 2000 метрів від 

майданчика будівництва). 

  - затухання звуку в атмосфері.  
Розрахункові еквівалентні рівні шуму: 

 
Нормування припустимого рівня шуму згідно діючих нормативних 

документів: «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів» від 19.06.96р № 173; ДБН В.1.1- 31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму». 
Отже, рівень звукового тиску в розрахунковій точці не перевищує 

допустимого значення.  
Джерела електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні. 
Джерела ультразвуку та інфразвуку відсутні. 

1.5.2 Оцінка в результаті провадження планованої діяльності 
1.5.2.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

На промисловому майданчику діє налагоджена система поводження з 

відходами, які продукуються в результаті ведення виробничої діяльності. 
Відходи, які утворюються внаслідок виробничої та господарської 

діяльності  підлягають: ідентифікації; нормуванню; сортуванню; збиранню; 
маркуванню; обліку; своєчасному вилученню з виробничих дільниць; 
розміщенню у спеціально відведених місцях; передачі на утилізацію; передачі на 

знешкодження (знищення); передачі на захоронення; 
Максимально повна інформація про види, склад і кількість відходів, що 

утворюються від виробничих та побутових процесів  представлена в Звіті про 

утворення та поводження з відходами за 2019 р. (додаток 12). 
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Договори на надання послуг з поводження з відходами представлено в 

додатку 13. 
Розрахунки нормативно-допустимого утворення відходів на підприємстві 

від планованої діяльності (складу сипучих матеріалів) виконані виходячи з 

максимально можливої витрати матеріальних цінностей, діючих інструкцій та 

правил по експлуатації та ремонту технологічного та іншого обладнання, 

чисельності персоналу зайнятого на виробництві, площ, зайнятих під 

виробничими приміщеннями, паспортними даними обладнання тощо.  
Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (тверді побутові 

відходи) 
Виходячи з даних посібника «Комунальна гігієна» А.Н.Марзєєва, В.М. 

Жаботинського, приймаємо норму утворення відходів комунальних у тому числі 

сміття з урн - 200 кг/чол. на рік.  
Кількість співробітників – 3 чол  

М = 3 чол × 0,2 т/чол = 0,6  т/рік 
Загальна характеристика та кількість відходів, що утворюються на 

підприємстві з урахуванням  планованої діяльності наведені в таблиці 1.11. 
Таблиця 1.11 

№ 

п/п 
Назва відходу 

(ідентифікація відходу 

за ДК 005-96) 

Код відходу Клас 

небезпеки 
Утворилося 

за рік, т 
Поводження з 

відходом 

1 2 3 4 5 6 
1 Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені  

7730.3.1.02 IV  8,408 Передаються 
іншім юри-

дичним особам 

на утилізацію 
2 Папір та картон 

пакувальні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені  

7730.3.1.01 IV  10,705 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
3 Лампи люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані  

7710.3.1.26 І 0,018 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
4 Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн  

7720.3.1.01 IV 11,596  Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
5 Брухт чорних металів 

дрібний інший  
7710.3.1.08 IV 95,049 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
6 Відходи змішані 

будівництва та знесення 

будівель і споруд  

4510.2.9.09 IV 357,758 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
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1 2 3 4 5 6 

7 Відходи, одержані у 

процесах зварювання 
2820.2.1.20 IV 0,126 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
8 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пош-
кодьжені чи забруднені 

під час експлуатації 

6000.2.9.03 IV 0,207 
 

Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 

9 Батареї свинцеві 

зіпсовані або 

відпрацьовані  

6000.2.9.04 ІІІ  1,054 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
10 Матеріали абразивні та 

вироби з них зіпсовані, 

забруднені або не 

ідентифіковані, які не 

можуть бути використані 

за призначенням  

2910.1.0.12 ІІІ  0,055 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 

11 Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

7730.3.1.05 ІІІ  0,232 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
12 Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

7730.3.1.06 ІІІ 19,250 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
13 Деревина та вироби з 

деревини зіпсовані або 

використані  

7710.3.1.10 IV 8,100 Передаються 

фізичним 

особам для 

використання 
 

1.5.2.2 Оцінка забруднення води при провадженні планованої 

діяльності 
В процесі провадження планової діяльності, а саме експлуатації складу 

сипучих матеріалів, стічні води не утворуються. 
Від діючого підприємства ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» відведення  

господарсько – побутових та стічних вод  здійснюється  в каналізаційну мережу 

ТОВ «Гедеон ДТ» (додаток 10). 
1.5.2.3. Оцінка забруднення ґрунту та надр при провадженні 

планованої діяльності 
Територія розташування об’єкту відноситься до II категорії складності 

інженерно-геологічних умов і до II категорії складності геотехнічного 

будівництва. 
Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території, площею 

1,3859  га в Південному Промвузлі м. Суми по вул. Івана Піддубного, 25.  
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В геологічній будові території (на розшукувану глибину) приймають 

участь алювіальні відклади - а III (піски та суглинки з частими прошарками 

пісків), верхньочетвертинні еолово-делювіальні грунти – v-d III (суглинки 

лесовидні з лінзами пилуватих пісків), та сучасні елювіальні грунти - е IV- vd  III 
(перехідний шар) - суглинки з домішками рослинних залишків, перекриті зверху 

сучасними техногенними - t IV (насипними) грунтами. За результатами виконаних 

бурових робіт і лабораторних випробувань грунтів та згідно вимогам ДСТУ Б 

В.2.1-2-96 (А. 1), на майданчику вишукувань виділено 6 інженерно-геологічних 

елементів (ІГЕ). Опис грунтів наведено нижче: 
ІГЕ-1 а-1 - насипні грунти: (ІГЕ-Іа- бетонні плити); суглинки, темно-сірі, 

темно-бурі і чорні, місцями пісок, з домішками битої цегли, щебню, напівтверді, 

неоднорідні, відсипані не планомірно; пухкі. 
ІГЕ-2 - суглинки з домішками рослинних залишків, лесовидні, темно- сірі, 

темно-бурі, макропористі, карбонатні, тверді і напівтверді, просідаючі. 
ІГЕ-3 - суглинки лесовидні, світло-бурі, місцями бурі і темно-бурі, 

макропористі, карбонатні, з лінзами та прошарками піску пилуватого, тверді і 

напівтверді, просідаючі. 
ІГЕ-4 - піски пилуваті, світло-бурі, жовтувато-світло-бурі, маловологі, 

однорідні, середньої щільності. 
ІГЕ-5 - суглинки, бурувато-сірі, сірі, місцями з зеленкуватим відтінком і з 

домішками уламків раковин молюсків, з лінзами і прошарками піску, напівтверді і 

тугопластичні, непросідаючі. 
ІГЕ-6 - піски пилуваті, жовтувато-сірі, сірі, місцями охристо-жовті і 

зеленувато-сірі, з лінзами та прошарками суглинку, з домішками уламків раковин 

молюсків, неоднорідні, насичені водою, щільні. 
Грунти на майданчику вишукувань проявили просідні властивості. 

Величина початкового просідного тиску лесовидних суглинків з домішками 

рослинних залишків ІГЕ-2 – 90,2 кПа, лесовидних суглинків ІГЕ-3 -59,9 кПа. 

Просідання грунтової товщі від своєї ваги при замочуванні складає – 4,81 см. Тип 

грунтових умов по просідності -перший. 
З метою уточнення геологічної будови ділянки, визначення щільності 

пісків та просторової мінливості властивостей грунтів, було виконано 

випробування грунтів статичним зондуванням. Випробування виконувалось 

установкою СП-59 в 5-х точках у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.1-9- 2002 
(ТОСТ 19912-2001). Конструкція наконечника відповідає зонду 1-го типу. Спосіб 

реєстрації параметрів зондування точковий, через 0.2 м. Результати статичного 

зондування представлені у вигляді поєднаних графіків зміни по глибині питомого 

опору грунта під конусом зонду Рск. (Тс/м ) та опору грунту по боковій поверхні, 

Рсб. (Тс). 
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До екзогенних геологічних процесів, які можуть негативно впливати на 

експлуатацію будівель, слід віднести сезонне промерзання та просідання грунтів 

при їх замочуванні. 
Для насипних грунтів ІГЕ-1, які не можуть слугувати підвалинами 

будівель та споруд, характеристики не визначалися. 
Лесовидні суглинки ІГЕ-2 мають домішки рослинних залишків, низькі 

деформаційні характеристики і тому використовувати їх як основу фундаментів 

не рекомендується. 
Каналізаційні та дощові стоки відводяться системою трубопроводів в 

існуючі мережі, тобто грунт не забруднюють. 

Для контейнерів з побутовим сміттям передбачені спеціальні майданчики. 

Передбачено комплексний благоустрій подвір’я та прилеглої території з 

озелененням місць, вільних від забудови. 

Таким чином, ніяких негативних впливів на ґрунт не прогнозується. 
1.5.2.4 Кількість очікуваних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 
Згідно з  Висновоком  з оцінки впливу на довкілля № 7-03/12-2019272794/1 

від 31.05.2019 р. в процесі експлуатації  підприємства передбачаються наступні 

стаціонарні організовані джерела виділення забруднюючих речовин: 
- місцева витяжна вентиляція з місця розтарювання біг-бегів (дільниця 

роз- тарювання сухих компонентів) №1 - (дж № 1); 
- місцева витяжна вентиляція від печей муфельних (лабораторія) №2 - (дж 

№ 2); 
- місцева витяжна вентиляція від лабораторних шаф (ВТК) №3 - (дж № 3). 
Джерелами забруднення атмосферного повітря проектуємого об’єкту 

(складу сипучих матеріалів)  є автомобільний транспорт, що доставляє сировину 

до складу та вивозить сировину зі складу. 
Характеристика існуючих джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря  та їх параметри зведено в таблиця 1.12. 



Таблиця 1.12 - Характеристика існуючих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  та їх 

параметри 

№ дже-
рела 

викиду 

Найме-
нуваня 

джерела 

викиду 

Параметри 

джерел викиду 
Координати 

джерела на 

карті 

Параметри  газопилового 
 потоку 

Забруднююча речовина 
 

Потужність 
 викиду 

Висо-
та,  
м 

Діа-
метр,  

м 

X Y Об’єм,   
м³/с 

Швид-
кість, 

м/с 

Темпе-
ратура, 

0
С 

Код Найменування г/с
 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
1 Розта-

рювач 

біг-
бегів 

№с1 

10 0,63 29 -1 3,8 12,19 20 10226 Титану діоксид 0,0019 0,05 

2902 

Речовини у вигляді сус-
пендованих твердих час-

тинок недиференційо-
ваних за складом, у тому 

числі 

0,0096 0,25 

2 
Піч 

муфель-
на № 2 

10 0,25 5 10 0,29 5,91 20 - Вуглецю діоксид 0,0004 0,000006 

3 

Шафи 

витяжні 

лабора-
торні  
№ 3 

10 0,28 16 -10 0,38 6,17 20 2752 Уайт-спіріт 0,0000347 0,0000022 



Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту 

(новостворене джерело) проводимо згідно «Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ от передвижных источников» – Донецк, ОАО УкрНТЕК, 

1999 г. 
Маса викидів j-го забруднюючої речовини автомобільного транспорту 

визначається за формулою: 

 
Де:   – середні питомі викиди j-го забруднюючої речовини з одиниці 

використаного i – го палива, кг/т; 
 – витрати i – го палива, т; 

 - коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автотранспорту. 

Максимально разові викиди розраховуються за формулою: 

 

Де T – режим роботи автотранспорту, год/рік 
Автомобільний транспорт, що доставляє та вивозить сировину працює на 

дизельному паливі. Питома витрата дизельного палива складає 10,0 л/100км.  
Витрати палива дорівнюють 1,5 т/рік. Час роботи 500 год/рік. 
Дані для розрахунку та результати розрахунку зведені у таблицю 1.13. 

Таблиця 1.13 

Забруднююча речовина 
qj,  

кг/т 
Кт 

Витрата 

палива, 

G, т/рік 

Викид шкідливої 

речовини 
г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
29,6 0,95 1,5 0,023433 0,042180 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
5 1 1,5 0,004167 0,007500 

Оксид вуглецю 41,5 1,5 1,5 0,051875 0,093375 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчин-
ник РПК-26611 та ін.) у перерахунку 

на сумарний органічний вуглець 
6,93 1,4 1,5 0,008085 0,014553 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційовані 

за складом  
3,85 1,8 1,5 0,005775 0,010395 

 
Характеристика сумарних джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря  та їх параметри зведено в таблиця 1.14. 



Таблиця 1.14 - Характеристика сумарних  джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  та їх 

параметри 

№ 

дже-
рела 

викиду 

Найме-
нуваня 

джерела 

викиду 

Параметри 

джерел викиду 
Координати 

джерела на 

карті 

Параметри  газопилового 
 потоку 

Забруднююча речовина 
 

Потужність 
 викиду 

Висо-
та,  
м 

Діа-
метр,  

м 

X Y Об’єм,   
м³/с 

Швид-
кість, 

м/с 

Темпе-
ратура, 

0
С 

Код Найменування г/с
 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
1 Розта-

рювач 

біг-
бегів 

№с1 

10 0,63 29 -1 3,8 12,19 20 10226 Титану діоксид 0,0019 0,05 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок недиференційо-
ваних за складом, у тому числі 

0,0096 0,25 

2 
Піч 

муфель-
на № 2 

10 0,25 5 10 0,29 5,91 20 - Вуглецю діоксид 0,0004 0,000006 

3 

Шафи 

витяжні 

лабора-
торні  
№ 3 

10 0,28 16 -10 0,38 6,17 20 2752 Уайт-спіріт 0,0000347 0,0000022 

4 

Автомо-
більний 

транс-
порт 

2,0 0,05 н/о н/о    

301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
0,023433 0,042180 

330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,004167 0,007500 

337 Оксид вуглецю 0,051875 0,093375 

2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

0,008085 0,014553 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційовані 

за складом  
0,005775 0,010395 
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Сумарні (існуючі та новостворені) викиди  забруднюючих речовин, що 

виділяються в атмосферу, при досягненні планованої діяльності зведено в 

таблицю 1.15. 
Таблиця 1.15 

№ 

з/п 
Код Забруднююча речовина 

ГДК/ОБУВ, 

мг/м
3 

Секундний 

викид, г/с 

Загальний 

річний викид,  

т/рік 
1 2 3 4 5 6 

1 301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
0,2 0,023433 0,042180 

2 330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,5 0,004167 0,007500 

3 337 Оксид вуглецю 5,0 0,051875 0,093375 

 2752 Уайт-спіріт 1,0 0,0000347 0,0000022 

4 2754 
Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

1,0 0,008085 0,014553 

5 2902 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційованих 

за складом 
0,5 0,005775 0,010395 

6 10226 Титану оксид 0,5 0,0019 0,05 

7 - Вуглецю діоксид - 0,0004 0,000006 

 
Розрахунок забруднення атмосферного повітря від джерел викидів ТОВ 

«ВП «ПОЛІСАН» виконаний з метою визначення розрахункових максимальних 

преземних концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони 

підприємства і найблищої селитебной зони, а також для порівняння їх з 

гігієнічними нормативами. 
Розмір розрахункового прямокутника становить 2000 x 2000 м. Крок 

розрахункової сітки по осях ОХ і ОУ дорівнює 50 м. 
Генеральний план розташування джерел викидів представлено в додатку 

14. 
Результати розрахунку приведено в додатку 15. 
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери виконані за програмою "ЕОЛ+" відповідно до ОНД-86. 
За результатами розрахунку видно, що в що на межі СЗЗ концентрації 

забруднюючих речовин менше 1 ГДК. Аналіз можливих впливів на навколишнє 

середовище показав, що проектуємий об’єкт не буде мати наднормативного і 

помітного впливу на екологічний стан району. 
Реалізація передбачених проектом технічних рішень не приведе до 
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необоротних або кризових змін в природному середовищі і не представляє загрози 

для здоров’я населення. 
Згідно Закону України  «Про охорону атмосферного повітря» від 16 

жовтня 1992 р. №2707-ХІІ стаття 24 для забезпечення оптимальних умов 

життєдіяльності людини при розміщенні нових об’єктів, які можуть впливати на 

стан атмосферного повітря, встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ). 
Розмір СЗЗ підтверджуються розрахунками рівнів концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі згідно методики ОНД-86 «Методика 

розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які 

містяться у викидах підприємства», 1987р., рівнями шуму та електромагнітних 

випромінювань з врахуванням рози вітрів, фонового забруднення, рельєфу, 

метеоумов. 
Санітарно-захисна зона визначалась за «Державними санітарними 

правилами планування та забудови населених пунктів» (ДСП № 173) та 

перевірялась розрахунком на ЕОМ.  
По характеру виробництва  та згідно додатку 4 ДСП № 173 підприємство 

належить до IV класу з розміром СЗЗ 100 м.  
Санітарно-захисна зона витримана. 

1.5.2.5 Оцінка шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінювання 
Виробничий шум відбувається від роботи автомобільного транспорту. 
Джерелом зовнішнього шуму є транспортні потоки на прилеглій до 

території забудови вулиці. 
Захистом від шумових потоків приміщень існуючого адміністративно- 

побутового корпусу є заповнювання віконних прорізів двокамерними віконними 

блоками з товщиною скла 3,5-4мм з полівінілхлорідного профілю з гумовими 

ущільнювачами. 
Прийняті заходи забезпечують рівні акустичного впливу відповідно до 

ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму». Допустимі значення 

октавних рівнів звукового тиску шуму на території підприємства і на робочих 

місцях. 
Таблиця 1.16 

Вид трудової 

діяльності, робоче 

місце 

 

Рівні шуму та 

еквіва-лентні 

рівні шуму, 

ДБА, 
ДБАекв 

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з середньо геометричними 

частотами, Гц 

31,5 

 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

На робочих місцях 

виробничих 

приміщень та на 

території 

підприємства 

80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 
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Рівень шуму від автомобільного транспорту не перевищує допустимих 

значень для промислових територій згідно ДСН 3.3.6.037-99. 
Джерела вібраційного забруднення відсутні. 
Джерела електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні. 
Джерела ультразвуку та інфразвуку відсутні. 
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2 Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних 

причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням 

екологічних наслідків. 
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво складу сипучих 

матеріалів, що знаходиться на території діючого підприємства ТОВ «ВП 

«ПОЛІСАН» по  вул. Івана Піддубного, 25 в м. Суми.    
Склад сипучих матеріалів, що проектується,  призначений для прийому,  

зберігання та видачі сировини для виготовлення водно-дисперсійних 

лакофарбових матеріалів. Зберігання сипучих матеріалів відбувається на підлозі 

складу. Склад сипучих матеріалів являє собою прямокутну, одноповерхову, 

однопрольотну будівлю.  
Технічною альтернативою є зберігання сипучих матеріалів на збірних 

металевих стелажах. Але у зв’язку з великою вантажністю матеріалів зберігання 

на металевих стелажах є небезпечним. 
Територіальні альтернативи не розглядається, оскільки додаткового 

відведення земельної ділянки не передбачається.  
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3. Опис поточного стану довкілля та опис його ймовірної зміни без 

провадження планованої діяльності в межах того, наскільки 

природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі 

доступної екологічної інформації та наукових знань. 
3.1 Фізико-географічна характеристика 

Сумська область розташована в північно-східній частині України. За 

площею (23,8 тис. км
2 , що становить 3,9% від території держави) займає 16 місце 

в Україні.  З півночі на південь область простягнулась на 200 км, із заходу на схід 

– на 170 км. Сусідами її на півдні і південному сході є Полтавська і Харківська, на 

заходів – Чернігівська області. На півночі і сході протягом 498 км її межі 

збігаються з українсько-російським державним кордоном, де область межує з 

Брянською, Курською і Бєлгородською областями Росії. Відстань від  Сум до 

столиці України – Києва залізницею становить 350 км, шосейними шляхами – 359 
км.  

Адміністративно-територіальний поділ – у складі області 18 

адміністративних районів, 7 міст обласного та 8 – районного значення, 2 

внутрішньоміських райони – у м. Суми, 20 селищ міського типу, 384 сільські ради 

та 1466 сільських населених пунктів. Населення області станом на 01.01.2013 

складає 1143249 осіб, щільність населення – 48 осіб на 1 км
2.  

Більша частина території області знаходиться в межах Придніпровської 

низовини, крайня північна частина – у межах Поліської низовини, на сході і 

північному сході – відроги Середньо-Руської височини. 

Територією області протікає 165 річок довжиною понад 10 км кожна, які 

належать до басейну Дніпра. Найбільші з них: Десна з притокою Сеймом, 

Ворскла, Сула, Псел, Хорол. Долини їх доволі широкі (до 20 км на р. Псел, до 14 

км. на р. Сула), з крутим відносно високим (30-50м, нерідко 70-80 м) правим 

схилом і пологим низьким (10-20 м) – лівим. 

Згідно геологічної структури територія області розташована в межах двох 

гідрогеологічних регіонів: Вороніжського кристалічного щита і Дніпровсько-
Донецького артезіанського басейну.  Геологічні, геоморфологічні і кліматичні 

особливості кожного з цих регіонів створили різні умови для накопичення і 

циркуляції підземних вод. 

Ґрунтовий покрив області відрізняється значною складністю та 

різнобарв’ям, що обумовлено розташуванням її у двох фізико-географічних зонах 

Полісся та Лісостеп. 

Місто Суми - адміністративний, багатофункціональний економічний і 

культурний центр Сумської області та однойменного району; центр обласної, 

міжрайонної та районної систем розселення; вузол залізничних та автомобільних 

шляхів, має аеропорт.  
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Крім цього, місто Суми - центр багатогалузевого промислового вузла. На 

його базі сформувався Сумський промисловий вузол, основні галузі спеціалізації 

якого - машинобудування та металообробка; хімічна та нафтохімічна; харчова; 

легка; будівельних матеріалів, конструкцій та деталей; чорна металургія; лісова та 

деревообробна. Усього на території міста функціонує 51 промислове 

підприємство. 

Водозабори Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської 

міської ради знаходяться в м. Суми та на його околицях. 
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3.2 Кліматичні характеристики 
Клімат Сум помірно континентальний, із м'якою зимою і теплим літом. 

Середньорічна температура повітря становить 6,8 °С, найнижча вона у 

січні (мінус 6,3 °С), найвища – в липні (19,8 °С). Найнижча середньомісячна 

температура повітря в січні (мінус 16,6 °С) зафіксована 1963 року, найвища (0,0 

°С) – 2007 року. Найнижча середньомісячна температура в липні (16,6 °С) 

спостерігалась 1912 року, найвища (24,1 °С) – 1936 року. Абсолютний мінімум 

температури повітря (мінус 36,0 °С) зафіксовано 6 січня 1935 року, абсолютний 

максимум (39,9 °С) – 11 серпня 1907 року. 

В останнє століття температура повітря в Сумах, так само як і в цілому на 

Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом останніх 100 років середньорічна 

температура повітря підвищилася приблизно на 1,5 °С. Найтеплішим за всю 

історію спостережень виявився 2007 рік. 

У середньому за рік у Сумах випадає 675 мм атмосферних опадів, 

найменше – в лютому, найбільше – в липні. Мінімальна річна кількість опадів 

(228 мм) спостерігалась 1908 року, максимальна (886 мм) – 1973 року. 

Максимальну добову кількість опадів (89 мм) зафіксовано в червні 1912 року. У 

середньому за рік у місті спостерігається 154 дні з опадами; найменше їх (по 10) у 

вересні та жовтні, найбільше (18) – у грудні. Щороку в Сумах утворюється 

сніговий покрив, максимальна висота якого звичайно спостерігається в лютому. 

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 78 %, найменша 

вона у травні (64 %), найбільша – у грудні (89 %). 

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні. 

Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з південного сходу, найменшу – з 

півночі та північного сходу. Найбільша швидкість вітру – взимку, найменша – у 

липні-серпні. У січні вона в середньому становить 4,4 м/с, у липні – 3,1 м/с. 

Клімато - метеорологічні характеристики подані в таблиці 3.1. Довідка про 

метеорологічні характеристики представлена в додатках (додаток 14). 
Таблиця 3.1 

№  Метеорологічні характеристики Коефіцієнти 

1. Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

2. Коефіцієнт рельєфу місцевості 1,0 

3. Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця 

(липень) року, Т, 
0
С 

+25,0 

4. Середня температура повітря найбільш холодного місяця 
(січень), Т, 

0
С 

-7,7 

5. Середньорічна роза вітрів, % 
    Пн 

ПнСх 
Сх 
ПдСх 

 
9,4 
9,2 
13,6 
17,5 
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Пд 
ПдЗ 
З 

ПнЗ 

12,1 
10,5 
15,0 

12,7 

6. Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторюваність 

перевищення якої складають 5% U, м / сек 

12-13 

 
3.3 Характеристика земельних ресурсів, ґрунтів 

У геоморфологічному відношенні територія м. Суми є  прируслово-
терасновою заплавою річки Псел з перепадами висот біля 24 метрів. Переважаючі 

рівні висот прив`язані до притерасних територій і становлять 147,0 м, а мінімальні 

відмітки прив`язані до заплави - 124,0 м. Максимальні ухили поверхні до 15% 

зафіксовані на крутих схилах річкової долини. 

В геологічній будові території розташування складу сипучих матеріалів 

(на розшукувану глибину) приймають участь алювіальні відклади - а III (піски та 

суглинки з частими прошарками пісків), верхньочетвертинні еолово-делювіальні 

грунти – v-d III (суглинки лесовидні з лінзами пилуватих пісків), та сучасні 

елювіальні грунти - е IV- vd  III (перехідний шар) - суглинки з домішками 

рослинних залишків, перекриті зверху сучасними техногенними - t IV 
(насипними) грунтами. За результатами виконаних бурових робіт і лабораторних 

випробувань грунтів та згідно вимогам ДСТУ Б В.2.1-2-96 (А. 1), на майданчику 

вишукувань виділено 6 інженерно-геологічних елементів (ІГЕ). Опис грунтів 

наведено нижче: 
ІГЕ-1 а-1 - насипні грунти: (ІГЕ-Іа- бетонні плити); суглинки, темно-сірі, 

темно-бурі і чорні, місцями пісок, з домішками битої цегли, щебню, напівтверді, 

неоднорідні, відсипані не планомірно; пухкі. 
ІГЕ-2 - суглинки з домішками рослинних залишків, лесовидні, темно- сірі, 

темно-бурі, макропористі, карбонатні, тверді і напівтверді, просідаючі. 
ІГЕ-3 - суглинки лесовидні, світло-бурі, місцями бурі і темно-бурі, 

макропористі, карбонатні, з лінзами та прошарками піску пилуватого, тверді і 

напівтверді, просідаючі. 
ІГЕ-4 - піски пилуваті, світло-бурі, жовтувато-світло-бурі, маловологі, 

однорідні, середньої щільності. 
ІГЕ-5 - суглинки, бурувато-сірі, сірі, місцями з зеленкуватим відтінком і з 

домішками уламків раковин молюсків, з лінзами і прошарками піску, напівтверді і 

тугопластичні, непросідаючі. 
ІГЕ-6 - піски пилуваті, жовтувато-сірі, сірі, місцями охристо-жовті і 

зеленувато-сірі, з лінзами та прошарками суглинку, з домішками уламків раковин 

молюсків, неоднорідні, насичені водою, щільні. 
Грунти на майданчику вишукувань проявили просідні властивості. 

Величина початкового просідного тиску лесовидних суглинків з домішками 
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рослинних залишків ІГЕ-2 – 90,2 кПа, лесовидних суглинків ІГЕ-3 -59,9 кПа. 

Просідання грунтової товщі від своєї ваги при замочуванні складає – 4,81 см. Тип 

грунтових умов по просідності -перший. 
З метою уточнення геологічної будови ділянки, визначення щільності 

пісків та просторової мінливості властивостей грунтів, було виконано 

випробування грунтів статичним зондуванням. Випробування виконувалось 

установкою СП-59 в 5-х точках у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.1-9- 2002 
(ТОСТ 19912-2001). Конструкція наконечника відповідає зонду 1-го типу. Спосіб 

реєстрації параметрів зондування точковий, через 0.2 м. Результати статичного 

зондування представлені у вигляді поєднаних графіків зміни по глибині питомого 

опору грунта під конусом зонду Рск. (Тс/м ) та опору грунту по боковій поверхні, 

Рсб. (Тс). 
До екзогенних геологічних процесів, які можуть негативно впливати на 

експлуатацію будівель, слід віднести сезонне промерзання та просідання грунтів 

при їх замочуванні. 
Для насипних грунтів ІГЕ-1, які не можуть слугувати підвалинами 

будівель та споруд, характеристики не визначалися. 
Лесовидні суглинки ІГЕ-2 мають домішки рослинних залишків, низькі 

деформаційні характеристики і тому використовувати їх як основу фундаментів 

не рекомендується. 
«Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування» 2018р. - ПрАТ 

«Сумський Промпроект» представлено в додатку 8. 
 

3.4  Характеристика водних ресурсів 
Гідрографічна сітка Сумської області включає одну велику річку – Десну, 

що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей протягом 37 км, середні 

річки – Сейм (167 км у межах області), Клевень (124 км), Сулу (152 км), Псел (176 

км), Хорол (60 км) і Ворсклу (122 км). Крім того, в області налічується 1536 

малих річок та струмків загальною довжиною 7170 км, у тому числі 195 річок 

завдовжки понад 10 км, загальна дов- жина яких становить 3946 км, 1001 водотік 

завдовжки від 1 до 10 км та 340 водо- токів довжиною менше 1 км.  

У Сумській області нараховується понад 500 озер. Майже всі вони знахо- 
дяться у річкових долинах – у заплавах річок на низьких надзаплавних терасах. 

Переважна більшість озер у області невеликі за площею водної поверхні – до 10 

га. Загальна площа водного дзеркала озер області становить близько 2,04 тис. га, а 

обсяг води близько 25 млн. м
3.  

Станом на 01.01.2019 року у Сумській області налічується 2192 ставки. У 

розташуванні ставків по території області є певна особливість. В північних 

районах 9 області, в межах Полісся, а також у широких долинах рік Сейму та 
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Ворскли, їх кількість значно менша, ніж на решті території області, де балкова 

мережа більш розвинена і умови для їх будівництва більш сприятливі.  

У Сумській області станом на 01.01.2019 року нараховується 42 

водосховища. Забезпечення водними ресурсами на території Сумської області 

достатнє і більш-менш рівномірне. Як населення, так і усі галузі економіки не 

відчували у 2018 році проблем у забезпеченні як питною, так і технічною водою. 

Так, забір і споживання підземної (питної) води становили відповідно 20% та 15% 

її експлу- атаційних запасів території області. Різниця між обсягом забору та 

використання підземної води пояснюється наявністю втрат води при її 

транспортуванні, для зменшення яких необхідно впроваджувати заходи по 

раціональному використан- ню водних ресурсів, серед яких ремонт водогінних 

мереж.  

Річка Псел є основним транзитним водотоком м. Суми. Загальна довжина 

її 727 км, площа водозабору 22800 км2, належить до середніх річок. Річка Псел 

бере початок з джерел біля с. Сократов (Росія), на висоті 226 м над рівнем моря. 

Переважна ширина долини (до м. Суми) становить 5 - 7 км. Долина річки 

звивиста, переважно трапецевидна. Схили долини асиметричні: правий берег 

переважно високий - 30-40 метрів, лівий -пологий. Глибина по фарватеру 1,3 - 2,0 
м, на перекатах 0,5 - 1,0 м. Швидкість течії від 0,05 м/с до 1,1 м/с. Дно піщане, на 

плесах – мулисто-піщане. Ширина долини в межах міста до 2,5 км, ширина русла 

- 50 м, довжина річки в межах міста - 8,7 км. 
 

3.5 Характеристика повітряного середовища 
Протягом 2018 року в атмосферне повітря Сумської області викинуто 

20,772 тис. т забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 

2,1% або на 0,44 тис. т більше порівняно з попереднім роком.  

Збільшилися обсяги викидів наступних речовин: метан - на 0,6 тис.т або на 

19,8%. діоксид та інші сполуки сірки - на 0,4 тис.т або на 12,7%, аміак - на 0,07 

тис.т або на 24,5%, сполуки азоту - на 0,04 тис.т або на 1,2%. 

Спостереження в м. Суми за вмістом пилу, діоксиду сірки, оксиду 

вуглецю,  діоксиду та оксиду азоту, аміаку, формальдегіду проводились щоденно 

на 3-х стаціонарних  постах. 

За січень 2020 року  відібрано 1064  проб атмосферного  повітря. 

Середньомісячні концентрації по місту  перевищували санітарні норми в 

атмосферному  повітрі по пилу в 1,8 рази, діоксиду азоту в 1,5 рази, 

формальдегіду 1,1 рази,  Інші  інгредієнти, що визначались, нижче  санітарних 

норм. 

В грудні на ПСЗ №5 (вул. Металургів)  середньомісячний вміст по пилу 

перевищував  рівень  ГДК  в  2,3 рази,   діоксиду азоту в 1,9 рази, формальдегіду  
в 1,1 рази. Середньомісячна концентрація по діоксиду азоту перевищувала ГДК в 
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1,3 рази на ПСЗ №3 (вул.Сумсько-Київських дивізій,) та в 1,4 рази на ПСЗ №4 

(вул.Харківська). 

В звітному місяці зафіксовано 3 випадки  перевищення  максимально  
разової концентрації  по  пилу в 1,2-1,4 рази 3 та 4 грудня о 07 год. при західному 

напрямку вітру зі швидкістю 3 м/с відповідно, в  1,8  рази  20 грудня о  19 год. при 

південно-східному напрямку вітру зі швидкістю 3 м/с на ПСЗ №5 (вул. 

Металургів). 

У порівнянні з  попереднім місяцем  забруднення  атмосферного повітря 

міста по  по пилу, діоксиду азоту збільшилося,  оксиду вуглецю зменшилося, а по 

діоксиду сірки, оксиду азоту, аміаку та формальдегіду зосталося майже на 

попередньому рівні. 

Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного 

повітря в грудні не спостерігалось. 

Спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря 

щоденно проводила  авіаметеорологічна   станція  Суми. Радіаційний  фон у  
грудні по м. Суми складав 11-13 мкР/год, і не перевищував допустимих значень. 

 
3.6 Характеристика флори, фауни та біорізноманіття 

За визначенням, даним Всесвітнім фондом дикої природи (1989 р.), 

біологічне різноманіття - це «все різноманіття форм життя на землі, мільйонів 

видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їх наборами генів і складних екосистем, 

що утворюють живу природу». 
Вчені виділяють три види біорізноманіття: 
- генетичне різноманіття - це всі можливі гени всіх живих видів, 

включаючи рослини, тварин, гриби і мікроорганізми; 
- видове різноманіття - це розмаїття живих організмів, у тому числі і 

внутрішньовидове; 
- різноманіття екосистем - різних способів співіснування і 

взаємозалежності біологічних видів, біологічні спільноти, місця проживання та 

екологічні процеси, так само як і зміни окремих екосистем. 
Збереження біорізноманіття на популяційно-видовому рівні означає 

збереження окремих видів у природних умовах їх існування. Основна увага 

приділяється видам, що перебувають під загрозою зникнення та мають  ключове 

значення для збереження біорізноманіття на національному та глобальному рівні.  
Рослинний світ області налічує понад 2300 видів рослин, з яких судинні 

рослини представлені 1100 видами. В області нараховується 55 видів судинних 

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. 
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Фауна Сумської області представлена 447 видами хребетних тварин, а 

саме: міноги (круглороті) – 1, риби – 55, земноводні – 11, плазуни – 7, птахи – 
296, ссавці – 78 видів. Однією з головних причин багатства фауни Сумщини є 

географічне розташування території області, що знаходиться на північному сході 

країни в межах двох фізико-географічних зон – Полісся і Лісостепу. 

На території ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» відсутні тварини та рослини, які 

занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи або 

Червоної книги України.       
 

3.7 Об'єкти природно-заповідного фонду 
Станом на 01.01.2019 року на території Сумській області налічується 275 

об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 177033,1469 га, що 

становить 7,43% 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 256 об’єктів місцевого значення площею 126,58 

тис. га (71,5%). Рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 р. «Про зміни в 

мережі територій та об’єктів ПЗФ області» оголошено 3 об’єкти ПЗФ місцевого 

значення на загальній площі 145,6 га: ботанічний заказник «Колядинецький» 

(Липоводолинський район); ботанічний заказник «Холодниківський» 

(Роменський район); ландшафтний заказник «Городище» (Лебединський район). 

Розширено територію ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля 

с. Кропивинці» з 0,02 га до 0,16 га. Скасовано статус об’єкта природно-
заповідного фонду з ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. 

Мокиївка», оголошеної відповідно до рішення виконкому Сумської обласної Ради 

народних депутатів від 31.12.1980 № 704 на площі 0,01 га, у зв’язку з загибеллю 

об’єкта збереження – дерева дуба звичайного. Рішенням Сумської обласної ради 
від 14.12.2018 р. «Про зміни в мережі територій та об’єктів ПЗФ області» 

оголошено 4 об’єкта ПЗФ місцевого значення загальною площею 73,9 га: 

ботанічний заказник «Чехів яр» (Великописарівський район); ботанічна пам’ятка 

природи «Духовничанські дуби» (Охтирський район); ландшафтний заказник 

«Великописарівські кургани» (Великописарівський район); ландшафтний 

заказник «Губарівщина» (Роменський район). Також змінено назву дендропарку 

місцевого значення «Шкуратівський» на «Дендропарк ім. Й.Мухопада».  

Природно-заповідний фонд загальнодержавного значення м. Суми  (згідно 

електронного портала Природно-заповідний фонд України 

(http://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-10.html)) відсутній 
Природно-заповідний фонд місцевого значення м. Суми (згідно 

електронного портала Природно-заповідний фонд України 

(http://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-10.html)) представлено в таблиці 3.2. 
 

http://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-10.html)
http://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-10.html)


 

53 
 

Таблиця 3.2  
Назва Рік заснування Площа (га) 

1 2 3 
Пам’ятки природи:   

Група екзотичних дерев 1972 - 
Дуб на вулиці Антонова 1984 - 
Дуб на вулиці Кірова 1990 - 
Дуб на вулиці Петропавлівська 1972 - 
Липові насадження 1972 1,0 
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва:   
Басівський 1973 26,0 
Веретенівський 1973 17,0 
Сумський 1971 5,0 
Ботанічні сади:   
Ботсад державного педадогічного університету ім. 

А.С.Макаренка 
1973 5,0 

 
На ділянці розміщення підприємства ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» об'єкти 

культурної спадщини відсутні. 
 

3.8 Формування екологічної мережі 

Біологічне різноманіття Сумської області, тобто сукупність усіх 

різновидів рослин, грибів, тварин і мікроорганізмів ра- зом з середовищами їх 

існування, обумовлює нормальне функціонування та стан нашого довкілля, є 

національним надбанням України. Загальна площа екологічної мережі Сумської 

області складає 1524,05 тис. га, що становить 63,95% від території області.  

Проект Регіональної програми «Формування, збереження та використання 

регіональної екологічної мережі Сумської області. Розробка регіональної схеми 

формування екомережі Сумської області», розробка якого була передбачена  

Програмою охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Сумської обласної ради від 

10.08.2016р., у 2017 році не розроблявся внаслідок відмови переможця тендерних 

закупівель через систему PROZORRO підписати договір; у 2018 році пропозицій 

не було подано.  

 
3.9 Смарагдова мережа 

Смарагдова мережа України  (англ. Emerald network) — українська 

частина Смарагдової мережі Європи, розробляється з 2009 року. 
Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що 

включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special 

Conservation Interest, ASCI, далі - «території (об’єкти) мережі Емеральд»). Мережа 

Емеральд проектується в державах, які є сторонами Бернської конвенції (всього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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26 держав), у країнах Європейського Союзу на виконання Бернської конвенції 

створюється мережа «Натура 2000», яка проектується за аналогічними 

принципами, що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і фінансові 

інструменти ЄС. 
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» не входить до Смарагдової мережі Україна 

(рисунок 3.1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
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Рисунок 3.1 - Смарагдова мережа України 



3.10 Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої 

діяльності 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення 

планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників 

забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом останніх 

років.  

У зв'язку з відсутністю даних з моніторингу довкілля у районі ділянки 

розміщення планованої діяльності, у даному розділі розглядається прогнозування 

зміни поточного стану навколишнього середовища м. Суми Сумської області   
в цілому.  

Вищезазначені дані про сучасний стан навколишнього природного 

середовища наведені відповідно до Екологічного паспорту Сумської області  

2019 р. (офіційний портал Міністерства екології та природних ресурсів 

України  (https://menr.gov.ua/news/33529.html)) та Доповіді про стан 

навколишнього природного середовища Сумської області 2017 р. 

(офіційний портал Міністерства екології та природних ресурсів України  

(https://menr.gov.ua/news/32893.html?fbclid=IwAR3iAgY_0rbRsWb8XxYjooP
xrn1lunaoPR8)). 

Згідно оцінки впливу на довкілля планованої діяльності суттєвих 

негативних змін стану довкілля  на основі наявних даних не очікується.  

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію 

забруднення компонентів навколишнього середовища, можна зробити висновок, 

що без провадження планованої діяльності показники забрудненості довкілля 

залишаться на рівні даних, наведених у даному розділі Звіту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://menr.gov.ua/news/33529.html)
https://menr.gov.ua/news/33529.html)
https://menr.gov.ua/news/33529.html)
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4. Опис  факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з 

боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому 

числі здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі 

(у тому числі вилучення земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, 

кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди 

парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, 

археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-
економічні умови та взаємозв’язки між цими факторами 

 
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво складу сипучих 

матеріалів  по  вул. Івана Піддубного, 25 в м. Суми. 
Екологічні чинники або фактори середовища – сукупність всіх чинників 

середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми 

тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, 

демоцен, плейоцен, біом, біосфера). Не всі вони однакові за своїм значенням, 

вплив окремих компонентів взагалі незначний. Всю різноманітність екологічних 

факторів ділять за походженням і характером дії на три великі групи – абіотичні, 

біотичні та антропогенні.  

До абіотичних відносять фактори неорганічної або неживої природи, до 

біотичних – вплив живої природи, а також людини.  

Антропогенні фактори зумовлені діяльністю людини, вплив її на природу 

може бути як свідомим, так і стихійним, випадковим. Такий поділ певною мірою є 

умовним, оскільки кожен з факторів існує і проявляється лише як результат 

загальної дії середовища.  

Таким чином, вплив з боку планованої діяльності на фактори довкілля, 

відбуватиметься через вплив на сфери природного середовища:  

- атмосферне повітря – викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин, що виділяються при роботі автомобільного транспорта.  

Проте планована діяльність не чинитиме суттєвого негативного впливу на 

визначені сфери природного середовища.  

Вплив на рослинний і тваринний світи, біорізноманіття, підземні та 

поверхневі  води, грунти та геологічне середовище – відсутній. 
Вплив на клімат і мікроклімат – незначний.  

Змін температури повітря, вологості повітря, температури та хімічного 

складу повітря – не відбуватиметься.  

Сприяння місцевому туманоутворенню, зниженню сонячної інсоляції на 

території розташування об’єкту – не очікується.  

Вплив на природно-заповідні об’єкти - відсутній. 
Вплив планованої діяльності на техногенне середовища – відсутній. 
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Вплив планованої діяльності на соціальне  середовища – носитиме 

позитивний характер через забезпечення зайнятості працюючого персоналу та 

створюються умови для подальшої нормальної роботи підприємства. 
Отже, можна виділити такі види порушень навколишнього середовища: 
- фізико-механічні (забруднення повітря). 

Таким чином, можна простежити ланцюг взаємопов’язаних змін 

природного комплексу, викликаних планованою діяльністю підприємства: 
забруднення атмосферного повітря – здоров’я населення. 
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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 (включаючи прямий і будь-який 

опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, 

короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, 

постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив), 

зумовленого: 
5.1 Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням 

планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 

завершення такої діяльності 

При виконанні будівельно-монтажних робіт вплив на довкілля буде 

мати короткостроковий  тимчасовий характер, локальний, незначний і 

прийнятний для навколишнього природного середовища.  
Вплив на довкілля при виконанні будівельно-монтажних  робіт  

відбувається в процесі роботи будівельного транспорту, фарбувальних та  

зварювальних роботах. 
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин, який відбувається під час 

будівельно-монтажних  робіт наведено в таблиці 5.1. 
Таблиця 5.1 

№ 

з/п 
Код Забруднююча речовина 

ГДК/ОБУВ, 

мг/м
3 

Секундний 

викид, г/с 

Загальний 

річний викид,  

т/рік 
1 2 3 4 5 6 

1 123 Заліза оксид 0,04 0,0000505 0,00303 

2 143 Марганцю оксид 0,01 0,0000035 0,00021 

3 301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
0,2 0,017705 0,057365 

4 330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,5 0,003148 0,010200 

5 337 Оксид вуглецю 5,0 0,039194 0,126990 

6 616 Ксилол 0,2 0,0001145 0,00687 

7 1042 Спирт бутиловий 0,1 0,000076 0,00456 

8 2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

1,0 0,006109 0,019792 
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1 2 3 4 5 6 

9 2902 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційованих 

за складом 
0,5 0,004363 0,014137 

 
Враховуючи, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

будівельних робіт та автотранспорту і техніки, короткострокові та нерегулярні, 

викиди забруднюючих речовин незначні і не наблизяться за своїми показниками 

до рівня 1 ГДК на межі житлової забудови. 
Обсяги утворення відходів за період проведення монтажно-будівельних 

робіт наведені у таблиці 5.2. Усі відходи відносяться до 4-го класу небезпеки, 

утворення інших відходів у тому числі небезпечних та, або токсичних не 

передбачається.  
Таблиця 5.2 

Назва відходу (ідентифікація 

відходу за ДК 005-96) 

Клас 

небез-
пеки 

Кількість 

утворення, 
т/рік 

Спосіб знешкодження 
(утилізації) 

1 2 3 4 

Відходи, одержані в процесі 

зварювання (електроди) 
IV 0,09 

Передаються іншім юридичним 

особам на утидізацію 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т. ч. сміття з урн 

(тверді побутові відходи) 
IV 2,0 

Передаються іншім юридичним 

особам на видалення 

Тара пластмасова використана IV 0,03 
Передаються іншім юридичним 

особам на утидізацію 

Будівельні відходи IV 0,1 
Передаються іншім юридичним 

особам на видалення 
 

5.2. Використанням у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 
Земель. Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території, 

площею 1,3859  га в Південному Промвузлі м. Суми по вул. Івана Піддубного, 25. 

Земельні ділянки надані ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» згідно: договору  оренди 

земельної ділянки на земельну ділянку загальною плошею 0,6393 га, кадастровий 

номер – 5910136300:15:003:0038  та  договору  оренди земельної ділянки на 

земельну ділянку загальною плошею 0,7466 га, кадастровий номер – 
5910136300:15:003:0067 (рисунок 1.5). 

Ґрунтів.  Вплив на ґрунти при дотриманні вимог природоохоронного 

законодавства не відбуватиметься. Додаткові заходи для захисту геологічного 

середовища не потребуються.  
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Води.  В процесі планованої діяльності підземні та поверхневі води не 

використовуються.  
Біорізноманіття. Використання у процесі провадження планованої 

діяльності біорізноманіття не передбачається. Більшість птахів та ссавців завжди 

існували по сусідству з людиною, незважаючи на будь-яке її господарювання, а 

тому негативного впливу проектована діяльність тваринному світу не 

створюватиме. Зміни домінуючих популяцій не відбудеться, що підтверджується 

досвідом експлуатації аналогічних об’єктів. Рослинних угрупувань, занесених до 

Червоної книги, в зоні впливу планованої діяльності  немає. Знесення зелених 

насаджень в процесі планованої діяльності не передбачається. Заповідні зони в 

районі проведення планованої діяльності відсутні. 
 

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення та іншими 

факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з 

відходами 
Вплив буде мати довгостроковий постійний характер, локальний  і є 

прийнятний для навколишнього природного середовища.  
5.3.1 Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

Згідно з  Висновоком  з оцінки впливу на довкілля № 7-03/12-2019272794/1 
від 31.05.2019 р. процесі експлуатації  підприємства передбачаються наступні 

стаціонарні організовані джерела виділення забруднюючих речовин: 
- місцева витяжна вентиляція з місця розтарювання біг-бегів (дільниця 

розтарювання сухих компонентів) №1 - (дж № 1); 
- місцева витяжна вентиляція від печей муфельних (лабораторія) №2 - (дж 

№ 2); 
- місцева витяжна вентиляція від лабораторних шаф (ВТК) №3 - (дж № 3). 
Джерелами забруднення атмосферного повітря проектуємого об’єкту 

(складу сипучих матеріалів)  є автомобільний транспорт, що доставляє сировину 

до складу та вивозить сировину зі складу. 
Сумарні (існуючі та новостворені) викиди  забруднюючих речовин, що 

виділяються в атмосферу, при досягненні планованої діяльності зведено в 

таблицю 5.3. 
Таблиця 5.3 

№ 

з/п 
Код Забруднююча речовина 

ГДК/ОБУВ, 

мг/м
3 

Секундний 

викид, г/с 

Загальний 

річний викид,  

т/рік 
1 2 3 4 5 6 

1 301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 

в перерахунку на діоксид азоту 
0,2 0,023433 0,042180 
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1 2 3 4 5 6 

2 330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,5 0,004167 0,007500 

3 337 Оксид вуглецю 5,0 0,051875 0,093375 

4 2752 Уайт-спіріт 1,0 0,0000347 0,0000022 

5 2754 
Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК-26611 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

1,0 0,008085 0,014553 

6 2902 
Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, недиференційованих 

за складом 
0,5 0,005775 0,010395 

7 10226 Титану оксид 0,5 0,0019 0,05 

8 - Вуглецю діоксид - 0,0004 0,000006 

 
Розрахунок забруднення атмосферного повітря від джерел викидів ТОВ 

«ВП «ПОЛІСАН» виконаний з метою визначення розрахункових максимальних 

преземних концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони 

підприємства і найблищої селитебной зони, а також для порівняння їх з 

гігієнічними нормативами. 
Розмір розрахункового прямокутника становить 2000 x 2000 м. Крок 

розрахункової сітки по осях ОХ і ОУ дорівнює 50 м. 
Генеральний план розташування джерел викидів представлено в додатку 

14. 
Результати розрахунку приведено в додатку 15. 
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 

атмосфери виконані за програмою "ЕОЛ+" відповідно до ОНД-86. 
За результатами розрахунку видно, що на межі СЗЗ концентрації 

забруднюючих речовин менше 1 ГДК. Аналіз можливих впливів на навколишнє 

середовище показав, що проектуємий об’єкт не буде мати наднормативного і 

помітного впливу на екологічний стан району. 
Реалізація передбачених проектом технічних рішень не приведе до 

необоротних або кризових змін в природному середовищі і не представляє загрози 

для здоров’я населення. 
Згідно Закону України  «Про охорону атмосферного повітря» від 16 

жовтня 1992 р. №2707-ХІІ стаття 24 для забезпечення оптимальних умов 

життєдіяльності людини при розміщенні нових об’єктів, які можуть впливати на 

стан атмосферного повітря, встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ). 
Розмір СЗЗ підтверджуються розрахунками рівнів концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі згідно методики ОНД-86 «Методика 
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розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які 

містяться у викидах підприємства», 1987р., рівнями шуму та електромагнітних 

випромінювань з врахуванням рози вітрів, фонового забруднення, рельєфу, 

метеоумов. 
Санітарно-захисна зона визначалась за «Державними санітарними 

правилами планування та забудови населених пунктів» (ДСП № 173) та 

перевірялась розрахунком на ЕОМ.  
По характеру виробництва  та згідно додатку 4 ДСП № 173 підприємство 

належить до IV класу з розміром СЗЗ 100 м.  

Санітарно-захисна зона витримана. 
5.3.2 Скиди забруднюючих речовин 

В процесі провадження планової діяльності, а саме експлуатації складу 

сипучих матеріалів, стічні води не утворуються. 
Від діючого підприємства ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» відведення  

господарсько –побутових та стічних вод  здійснюється  в каналізаційну мережу 

ТОВ «Гедеон ДТ» (додаток 10). 
5.3.3 Шумове забруднення 

Виробничим шум відбувається від роботи автомобільного транспорту. 
Джерелом зовнішнього шуму є транспортні потоки на прилеглій до 

території забудови вулиці. 
Рівень шуму від автомобільного транспорту не перевищує допустимих 

значень для промислових територій згідно ДСН 3.3.6.037-99. 
Джерела вібраційного забруднення відсутні. 
Джерела електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні. 
Джерела ультразвуку та інфразвуку відсутні. 

5.3.4 Операції у сфері поводження з відходами 
На промисловому майданчику діє налагоджена система поводження з 

відходами, які продукуються в результаті ведення виробничої діяльності. 
Відходи, які утворюються внаслідок виробничої та господарської 

діяльності  підлягають: ідентифікації; нормуванню; сортуванню; збиранню; 

маркуванню; обліку; своєчасному вилученню з виробничих дільниць; 

розміщенню у спеціально відведених місцях; передачі на утилізацію; передачі на 

знешкодження (знищення); передачі на захоронення. 
Максимально повна інформація про види, склад і кількість відходів, що 

утворюються від виробничих та побутових процесів  представлена в Звіті про 

утворення та поводження з відходами за 2019 р.  
Загальна характеристика та кількість відходів, що утворюються на 

підприємстві з урахуванням  планованої діяльності наведені в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 
№ 

п/п 
Назва відходу 

(ідентифікація відходу 

за ДК 005-96) 

Код відходу Клас 

небезпеки 
Утворилося 

за рік, т 
Поводження з 

відходом 

1 2 3 4 5 6 
1 Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені  

7730.3.1.02 IV  8,408 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утилізацію 
2 Папір та картон 

пакувальні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені  

7730.3.1.01 IV  10,705 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
3 Лампи люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані  

7710.3.1.26 І 0,018 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
4 Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн  

7720.3.1.01 IV 11,596  Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
5 Брухт чорних металів 

дрібний інший  
7710.3.1.08 IV 95,049 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 
6 Відходи змішані 

будівництва та знесення 

будівель і споруд  

4510.2.9.09 IV 357,758 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
7 Відходи, одержані у 

процесах зварювання 
2820.2.1.20 IV 0,126 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
8 Шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пош-
кодьжені чи забруднені 

під час експлуатації 

6000.2.9.03 IV 0,207 
 

Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на утидізацію 

9 Батареї свинцеві 

зіпсовані або 

відпрацьовані  

6000.2.9.04 ІІІ  1,054 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 
на утидізацію 

10 Матеріали абразивні та 

вироби з них зіпсовані, 

забруднені або не 

ідентифіковані, які не 

можуть бути використані 

за призначенням  

2910.1.0.12 ІІІ  0,055 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 

11 Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

7730.3.1.05 ІІІ  0,232 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
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1 2 3 4 5 6 
12 Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані 

чи забруднені  

7730.3.1.06 ІІІ 19,250 Передаються 

іншім юри-
дичним особам 

на видалення 
13 Деревина та вироби з 

деревини зіпсовані або 

використані  

7710.3.1.10 IV 8,100 Передаються 

фізичним 

особам для 

використання 
 

5.4. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 
Вплив буде мати довгостроковий постійний характер, локальний  і є 

прийнятний для навколишнього природного середовища.  
5.4.1 Оцінка ризику планованої діяльності на здоров’я населення 

Сучасний етап розвитку природоохоронної сфери характеризується 

зростанням її ролі в загальній системі заходів щодо збереження і зміцнення 

здоров’я населення України, яке суттєво погіршилось за останні десять років. 

Слід мати на увазі, що на всіх етапах розвитку охорони та гігієни атмосферного 

повітря вони залежали від рівня економічного розвитку країни та досягнень 

науково-технічного прогресу.  
Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище – це 

ймовірність настання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього 

середовища й викликаного негативним впливом господарської або іншої 

діяльності, надзвичайними ситуаціями природного й техногенного характеру. 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику 

неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 
Неканцерогенний ризик 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 

індексу небезпеки (НІ), оцінка якого здійснюється відповідно до таблиці Ж.1 за 

формулою (Ж.1) ДБН  А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 

будинків і споруд»: 

 
де , - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за 

формулою (Ж.2) ДБН  А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 

будинків і споруд»: 
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де  - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі 

житлової забудови, мг/м
3; 

 - референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, мг/м³; 
 = 1 - гранична величина прийнятого ризику (згідно пункту 4.1.1 

Методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я 

населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом МОЗ 

України від 13.04.2007 № 184, Київ, 2007). 
Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 
Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки ( ) 

Ризик шкідливих факторів вкрай малий менший 1 

Гранична величина прийнятого ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів 

зростає пропорційно збільшенню  
більший 1 

 
Згідно п. 4.4.1 методики «Оцінка ризику для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря», у випадку відсутності референтної 

(безпечної) концентрації забруднюючого речовини, у якості еквівалента можна 

приймати гранично допустимі концентрації (ГДК). 
Ризик розвитку індивідуальних неканцерогенних ефектів від 

забруднюючих речовин є вкрай малим (коефіцієнт небезпеки для всіх речовин 

становить менше 1). Найбільший вклад у сумарний ризик вносить забруднююча 

речовина – Оксид вуглецю. 
Отже, неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі 

забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів, в атмосферному 

повітрі можна вважати припустимим, імовірність виникнення шкідливих ефектів 

у населення є вкрай малою. 
Канцерогенний ризик 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів CR здійснюють за 

формулою: 
CR = LADD×SF, 

де: LADD – середня добова доза протягом життя , мг/(кг×доба); 
SF – фактор нахилу, (мг/(кг×доба))

-1 
При застосуванні величини одиничного ризику розрахункова формула 

набуває вигляду: 
CR = LADC×UR, 

де: LADC – середня концентрація речовини в атмосферному повітрі за весь 

період усереднення експозиції, мг/м
3; 
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UR – одиничний ризик, (мг/м
3)-1 

Одиничний ризик розраховують із використанням величини SF, 

стандартної величини маси тіла людини (70 кг) та добового споживання повітря 

(20 м
3): 

URi (м
3
/мг) = SFi (мг/кг × доба)

-1 ×1/70 кг × 20 (м
3
/доба) 

де SF - фактор нахилу залежності «доза-відповідь», (мг/(кг*доба))
-1 

Оцінка канцерогенного ризику здійснюється згідно таблиці 5.6. 
Таблиця 5.6 

Рівень ризику Ризик протягом 
життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і 

населення.Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження 

ризику 
>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все 

населення необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення 

джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення питання 

про заходи з управління ризиком 

10-3 – 10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, 

встановлюються гігієнічні нормативи для населення) 
10-4 – 10-6 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при 
проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів 

<10-6 

 
Речовини, що мають канцерогенний ефект, на даному об’єкті відсутні, 

ризик дії канцерогенного ефекту на здоров’я населення відсутній. 
5.4.2 Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

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. 
Оціночне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою 

(И.1) ДБН  А.2.2-1-2003 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд»: 

 
де  - соціальний ризик, чол./рік; 

 - канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних 

речовин, забруднюючих атмосферу,  приймається   = 1×10
-6; 

 - уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, 

що визначається відношенням площі, віднесеної під об'єкт господарської 

діяльності, до площі об'єкта з санітарно- захисною зоною. 
N - чисельність населення, що визначається: а) за даними мікрорайону 

розміщення об'єкта, якщо такі ж у населеному пункті; б) за даними усього 

населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, або об'єкт має містоутворююче 
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значення; в) за даними населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об'єкта 

проектування, якщо він розташований за їх межами, чол.; 
Чисельність населення у місці розміщення об'єкту складає N = 7000 чол. 
Т - середня тривалість життя (визначається для даного регіону або 

приймається 70 років), чол./рік; 
 - коефіцієнт, що визначається за формулою: 

 

 - кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком 

«мінус», за відсутності  = 0). 
 - попередня кількість робочих місць 

 

Оцінка рівня соціального ризику планової діяльності здійснюється 

відповідно до таблиці 5.7. 
Таблиця 5.7 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів і населення Більший за 10
-3 

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний 

для населення 
10-3 - 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 - 10-6 

Прийнятний Менший за 10
-6 

 
Рівень соціального ризику планованої діяльності у відповідності з 

класифікацією є умовно прийнятним. 
 

5.5 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. 
Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від 

реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в 

найближчому майбутньому видів людської діяльності, які можуть призвести до 

значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або 

соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів 

діяльності, крім самої планованої діяльності.  
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Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими 

діями факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово 

накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть 

викликати значні наслідки.  
Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний 

вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу 

перевершують її можливість їх асиміляції або трансформації.  
Планована діяльність не матиме кумулятивного впливу на довкілля в складі 

як самого підприємства, так і на межі санітарно-захисної зони підприємства, так як 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за джерелами викидів 

мінімальні. 
Зниження негативного впливу на довкілля - це модернізація та оновлення 

технологічного обладнання, внесення змін в організацію господарської діяльності, 

що відповідають сучасним екологічним нормам. 
 

5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 

клімату. 
Вплив буде мати довгостроковий постійний характер, локальний  і є 

прийнятний для навколишнього природного середовища.  
Глобальна зміна клімату - одна з найгостріших екологічних проблем, які 

стоять перед людством. Згідно прогнозів провідних міжнародних наукових 

центрів з дослідження клімату, протягом наступного століття температура 

підвищиться на 2-5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального потепління 

спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою 

зникнення. Найбільш помітним наслідком зміни клімату буде не поступове 

потепління, а «надзвичайні ситуації» такі як сильні засухи, повені, шторми, 

урагани, надзвичайно спекотні дні, які відбуватимуться частіше. 
Прямі теплові викиди від енергетичного об'єкту (котельної) не можуть 

вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах. Проте вони здатні змінити 

локальний тепловий баланс в атмосфері та гідросфері, що є причиною зміни 

мікроклімату в місцях високої концентрації енерговиробництва та 

енергоспоживання. 
Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від 

метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють 

накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 

концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача полягає в тому, щоб у ці 

періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для вирішення цієї 

задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення 

викидів забруднюючих речовин.  
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Попередження про підвищення рівня забруднення повітря у зв’язку з 

очікуваними несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у 

прогностичних підрозділах Гідромету. Попередження складають з врахуванням 

можливої наявності трьох рівнів забруднення атмосфери, яким відповідають три 

режими роботи об’єкту в несприятливих метеорологічних умовах.  
Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або виявленого 

накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти або досягла 

рівнів, які перевищують максимально-разові гранично допустимі концентрації 

шкідливих речовин.  
В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання 

забруднювальних речовин, особливе значення мають відомості про приземні та 

про припідняті інверсії.  
Інверсія температури – це підвищення температури повітря із збільшенням 

висоти замість звичайного її пониження. Температурні інверсії зустрічаються як в 

приземному шарі атмосфери, починаючи від поверхні землі, так і у вільній 

атмосфері, особливо в нижньому двокілометровому її шарі. Інверсії температури 

створюють шари, які затримують розсіювання.  
Найбільша повторювальність припіднятих інверсій спостерігається в денні 

та ранкові години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність – у 

вечірні та нічні години, хоча і в цей час вона доволі значна – 35% - 40% від усіх 

випусків радіозондів. В нічний час найбільша повторювальність цих інверсій 

спостерігається у серпні-вересні. Найчастіше цей тип інверсій спостерігається в 

холодний період року.  
В таблиці 5.8 наведена потенційна кількість парникових газів при 

експлуатації котельного обладнання планованої діяльності. 
Таблиця 5.8 

№ 

з/п 
Найменування парникового газу Загальний річний викид,  т/рік 

1 2 3 

1 Вуглецю діоксид 0,000006 

 
5.7 Транскордонний вплив 

Транскордонний вплив буде відсутнім. Вплив об’єкту планованої 

діяльності не виходить за межі однієї області. 
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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 

Прогноз впливу на середовище – це передбачення змін в природному 
середовищі внаслідок впливу на нього господарської діяльності. 

При оцінці впливу на довкілля використовувалися методи екстраполяції, 
аналогії, органолептична оцінка та розрахункові методи прогнозування. 

При прогнозуванні оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
використано методи експертних оцінок, аналогії, статистичний та метод 
математичного моделювання. 

Статистичні дані у сфері довкілля дали можливість визначити поточний 

стан довкілля. 
Для прогнозування можливого впливу планованої діяльності на  довкілля 

було використано наступні методи: 
1. Методи математичних розрахунків згідно діючих методик: 
- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами, Донецьк-2004; 
- Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів 

електро-, газозварювання, наплавлення, електро-,газорізання і напилювання 

металів»( ІГМЕ ім. О.М. Марзеєва, Київ, 2003 р.). 
- «Временных методических рекомендацій по расчету нормативов 

образования отходов производства и потребления», Санкт-Петербург, 1998 
- «Комунальна гігієна» А.Н.Марзєєва, В.М. Жаботинського  
- Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников» – Донецк, ОАО УкрНТЕК, 1999 г. 
- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Гидрометеоиздат, Л., 

1987 г.» 
2. Метод розрахунку за допомогою обчислювальної техніка: 
- Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за 

програмою «ЕОЛ+». Розрахункові модулі системи реалізують "Методику 

розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що 

містяться у викидах підприємств ОНД-86". Дана програма призначена для оцінки 

впливу викидів забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на 

забруднення приземного шару атмосфери.  
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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  
Підприємство зобов’язано забезпечити запобігання забрудненню 

відходами навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого 

забруднення – ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього 

природного середовища та здоров’я людини. 
З метою забезпечення нормативного стану довкілля та його безпеки під час 

провадження планованої діяльності передбачається комплекс заходів, 

спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на довкілля. 
Таблиця 7.1 

№ 

з/п 
Перелік Стисла 

характеристика 
Запроектовані заходи 

1 2 3 4 
1 Ресурсозберігаючі 

заходи 
Збереження і 

раціональне 

використання 

земельних, водних, 

енергетичних, паливних 

ресурсів, повторне їх 

використання тощо 

Бетонне і асфальтобетонне покриття проїздів 
Використання сучасного технологічного 

обладнання; 
Здійснювати викиди в атмосферне повітря 

лише при наявності дозволу 
Дотримання встановлених лімітів забору 

води, лімітів використання води, а також 

санітарних та інших вимог щодо 

впорядкування своєї території. 
2 Захисні заходи Влаштування захисних 

споруд (дренажні, 

екрани, тощо), 

технологічні заходи 

(безпечне поводження з 

відходами тощо), 

планувальні заходи 

(функціональне 

зонування, організація 

та дотримання 

санітарно-захисної зони, 

озеленення тощо) 

Скид забруднюючих речовин у водні об’єкти 

забороняється. 
Скид забруднених стічних вод в природні 

водні об'єкти забороняється. 
Організація спеціально відведених та 

відповідно обладнаних місць тимчасового 

зберігання кожного виду відходів згідно їх 

характеристики небезпеки, агрегатного стану 

відповідно до вимог діючих санітарно-
гігієнічних норм і правил. 
Забезпечити здійснення організаційно-
господарських, технічних заходів щодо 

забезпечення виконання вимог, передбачених 

стандартами та нормативами екологічної 

безпеки у галузі охорони атмосферного 

повітря, дозволами на викиди забруднюючих 

речовин тощо. 
Вживати заходів щодо зменшення обсягів 

викидів забруднюючих речовин і зменшення 

впливу фізичних факторів.  
Забезпечувати безперебійну ефективну 

роботу і підтримання у справному стані 

споруд, устаткування та апаратури для 

очищення викидів і зменшення рівнів впливу 

фізичних та біологічних факторів.  
Здійснювати контроль за обсягом і складом 

забруднюючих речовин, що викидаються в 
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атмосферне повітря, і рівнями фізичного 

впливу та вести їх постійний облік.  
Заздалегідь розробляти спеціальні заходи 

щодо охорони атмосферного повітря на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру і 

вживати заходів для ліквідації причин, 

наслідків забруднення атмосферного повітря.  
Виконання заходів щодо охорони 

атмосферного повітря не повинно призводити 

до забруднення ґрунтів, вод та інших 

природних об’єктів. 
Забезпечення засобами пожежної безпеки 

виробничої території. 
Припинення робіт при виникненні будь-якої 

нештатної ситуації до приведення 

технологічного процесу до нормальних умов. 
Наявність регламенту та інструкцій на 

випадок виникнення аварійної ситуації. 
Допуск до поводження з небезпечними 

відходами тільки тих осіб, які пройшли 

професійну підготовку щодо поводження з 

небезпечними речовинами, у порядку 

визначеному законодавством. 
Забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту (спеціальний одяг, 

взуття тощо) 
 Охоронні заходи моніторинг території, 

контроль за станом 

обладнання 

Забезпечувати здійснення інструментально-
лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і 

пересувних джерел. 
Утримання обладнання в належному стані, 

своєчасне проведення технічного огляду і 

ремонту, правильне здійснення монтажу 

обертових і рухомих деталей частин 

обладнання і ретельне їх балансування. 
Проведення систематичного контролю за 

параметрами шуму. 
 Компенсаційні 

заходи 
компенсація 

незворотного збитку від 

планованої діяльності 

Здійснення оплати компенсаційних збитків 

при аварійних ситуаціях. 
Своєчасно та у повному обсязі сплачувати 

компенсаційні збитки, екологічні податки. 

Екологічний податок справляється в порядку 

і на умовах, встановлених чинним 

законодавством. 
Здійснити благоустрій (озеленення) території 

підприємства та прилеглої території. 

 
Водне середовище  
З метою зниження негативного впливу на водні ресурси плануються 

 впровадження технічно обґрунтованих норм водоспоживання.  
 Повітряне середовище 
Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», охорона 

атмосферного повітря – система заходів, пов’язаних із збереженням, поліпшенням 

та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня 
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його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних 

факторів. 
Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти 

підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних та 

біологічних факторів на його стан, зобов’язані:  
- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо 

забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами 

екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди 

забруднюючих речовин тощо;  
- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин 

і зменшення впливу фізичних факторів;  
- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному 

стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів 

впливу фізичних та біологічних факторів;  
- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх 

постійний облік;  
- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного 

повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків 

забруднення атмосферного повітря;  
- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 

параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та 

ефективності роботи газоочисних установок;  
- забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що 

враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;  
- використовувати метрологічно атестовані методики виконання 

вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів 

газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;  
- здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією 

споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від 

забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, 

оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного 

контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та 

біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони 

атмосферного повітря;  
- своєчасно  і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.  
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Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно 

призводити до забруднення ґрунтів, вод та інших природних об’єктів. 
Забруднення приземного шару повітря, створюване викидами 

промислового підприємства, у великій мірі залежить від метеорологічних умов. В 

окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих 

речовин у приземному шарі атмосфери, концентрації домішок у повітрі можуть 

різко зростати. Щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня 

забруднення, необхідно завчасне прогнозування таких умов та своєчасне 

скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу. 
Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміється їх 

короткочасне скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ), 

що призводять до формування високого рівня забруднення повітря згідно 

методичних вказівок з прогнозування забруднення повітря  
КД 52.9.4.01-09 «Методичні вказівки щодо прогнозування метеорологічних умов 

формування рівнів забруднення повітря в містах України». Оскільки несприятливі 

метеорологічні умови різняться для джерел з різними параметрами викидів, для 

регулювання викидів необхідно розділити джерела на групи відповідно до дії 

НМУ на викиди, здійснювані цими джерелами. Найчастіше вони можуть бути 

розділені на три групи: високі з гарячими викидами; високі з холодними 

викидами; низькі. 
За нормальних метеорологічних умовах ступінь забруднення повітря 

значно залежить від швидкості вітру, тому необхідно, щоб для кожного джерела 

викидів була розрахована швидкість вітру, при якій виникають максимальні 

концентрації шкідливих речовин у приземному шарі повітря. 
Саме інтенсивне забруднення повітря спостерігається під час наступу 

аномальних метеорологічних умов. Перелік аномальних несприятливих 

метеорологічних умов для кожної групи наведено в таблиці 7.2. 
Таблиця 7.2 

Характеристика 

викиду 

Термічна 

стратифікація 

нижніх шарів 

атмосфери 

Швидкість вітру (м/с) на рівні 
Вид інверсії 

висота вище 

джерела 
флюгеру викиду 

Гарячі викиди Нестійка 
3-7 5-10 Піднесена (100-

300м) штиль 5-10 

Холодні викиди Нестійка 
1-2 2-4 Піднесена (100-

300м) штиль 2-4 
Низькі Стійка штиль штиль Приземна 

 
Регулювання викидів під час НМУ здійснюється на підставі попереджень 

про можливий небезпечний рівень концентрацій шкідливих речовин в повітрі. 
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Залежно від рівня забруднення атмосферного повітря, складають 

попередження трьох ступенів, яким відповідають три види робіт підприємства в 

період НМУ. 
Попередження першого ступеня складається, якщо передбачається один з 

комплексів НМУ, при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або 

декількох контрольованих речовин вище ГДК. Другого ступеня – якщо 

передвіщаються два таких комплекси одночасно (наприклад, якщо при 

небезпечній швидкості вітру очікується і піднесена інверсія, і несприятливий 

напрям вітру), коли очікуються концентрації одного або декількох 

контрольованих речовин вище 3 ГДК.  
Попередження третього ступеня складається у разі, коли після передачі 

попередження другого ступеня небезпеки, надходить інформація, яка показує, що 

при збережених метеорологічних умовах вжиті заходи не забезпечують необхідну 

чистоту атмосфери; при цьому очікуються концентрації в повітрі одного або 

декількох шкідливих речовин вище 5 ГДК. 
При розробці заходів з регулювання викидів слід враховувати внесок 

різних джерел у створення приосадкуватих концентрацій домішок. Варто 

відзначити, що концентрація шкідливих речовин у приземному шарі повітря 

залежить від висоти джерела. Найбільший внесок здійснюється за рахунок 

низьких джерел, тому під час регулювання викидів в першу чергу увага 

приділяється зменшенню викидів від низьких джерел. 
При першому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити 

скорочення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 

приблизно на 15-20%. Ці заходи носять організаційно-технічний характер, їх 

можна швидко здійснити, вони не вимагають істотних витрат і не призводять до 

зниження продуктивності підприємства. 
При другому режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити 

скорочення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 

приблизно на 20-40%. 
При третьому режимі роботи підприємств заходи повинні забезпечити 

скорочення концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 

приблизно на 40-60%, а в деяких особливо небезпечних умовах підприємствам 

слід повністю припинити викиди. 
Шумове забруднення 
Для обмеження шуму і вібрації на об’єкті необхідно передбачити ряд таких 

заходів, як: 
- утримання обладнання в належному порядку, своєчасне проведення 

технічного огляду і ремонту, правильне здійснення монтажу обертових і рухомих 

деталей частин обладнання і ретельне їх балансування; 
- проведення систематичного контролю за параметрами шуму; 
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- проходження обслуговуючим персоналом медичного огляду. 
Ґрунти  
- бетонне і асфальтобетонне покриття проїздів повинно бути в  

належному порядку. 
- організація спеціально відведених місць тимчасового зберігання 

відходів підприємства; 
- утримання місць тимчасового зберігання відходів відповідно до 

санітарних норм. 
Рослинний і тваринний світ  
- збереження і захист від пошкоджень існуючих зелених насаджень;  
- озеленення санітарно-захисної зони та ділянок, що прилеглі до доріг;  
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 охоронний 

договір з відповідним органом охорони культурної спадщини.  
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 забезпечено відповідне 

сприяння будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних 

об'єктів або предметів. 
Техногенне середовище 
Процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 

Закону України «Про відходи». Захист навколишнього середовища від 

забруднення відходами виробництва містить їх збір, накопичення, утилізацію або 

знешкодження. 
Відходи, що утворюються, у загальному обсязі відходів підприємства 

будуть збиратися та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених 

договорів. 
Природоохоронні заходи у сфері поводження з відходами: 
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- своєчасне укладання договорів на передачу відходів спеціалізованим 

організаціям, що мають відповідні ліцензії та дозволи на здійснення діяльності; 
- здійснення контролю за утворенням і зберіганням відходів; 
- розробка і затвердження «Інструкції щодо збирання і тимчасового 

розміщення відходів»; 
- організація спеціально відведених місць тимчасового зберігання відходів 

підприємства; 
- утримання місць тимчасового зберігання відходів відповідно до 

санітарних норм; 
- роздільний збір ТПВ; 
- організація своєчасної передачі відходів згідно укладених договорів 

спеціалізованим організаціям для подальшого зберігання, утилізації або 

знешкодження відходів. 
Ресурсозберігаючі заходи:  
- здійснення планованої діяльності в межах відведеної ділянки. 
- бетонне і асфальтобетонне покриття проїздів 
- використання сучасного технологічного обладнання; 
- здійснювати викиди в атмосферне повітря лише при наявності дозволу 
-  дотримання встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, 

а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території. 
Заходи протипожежної безпеки  
Заходи з пожежної безпеки плануються відповідно до Правил пожежної 

безпеки в Україні. Для дотримання норм пожежної безпеки передбачається:  
- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, 

пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за 

призначенням;  
- здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення 

та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;  
- первинні засоби (вогнегасники, ємності з піском, багри, відра, лопати та 

ін.) повинні бути розташовані на видних місцях, підходи до яких повинні бути 

завжди вільними.  
Компенсаційні заходи 
Відповідно до вимог Податкового кодексу України, підприємство має 

податкові зобов'язання:  
- Екологічний податок (розділ VIII, ст. 240 Податкового кодексу України):  
- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення (розділ VIII, ст. 240, п.240.1.1 Податкового кодексу 

України);  
- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) 
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суб'єктів господарювання) (розділ VIII, ст. 240, п. 240.1.3 Податкового кодексу 

України).  
Компенсаційні заходи полягають у відшкодуванні втрат, спричинених 

самим процесом втілення проектів. Екологічний податок справляється в порядку і 

на умовах, встановлених чинним законодавством. 
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8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 

довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків 

надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом'якшення 

впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування 

на надзвичайні ситуації. 

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. 
Згідно Класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 залежно від 

характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних 
ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій:  

Надзвичайна ситуація природного характеру – порушення нормальних 
умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на 
водному об'єкті, пов'язане з небезпечним геофізичним, геологічним, 
метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, 
пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, 
інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням 
свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням 
сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. 

Надзвичайна ситуація техногенного характеру – порушення нормальних 
умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на 
водному об'єкті унаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, 
аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і 
біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в 
електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах 
телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового 
комплексу, гідродинамічних аварій тощо. 

Надзвичайна ситуація соціального характеру – порушення нормальних 
умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на 
водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і 
антиконституційного спрямування, або пов'язане із зникненням (викраденням) 
зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо. 
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Надзвичайна ситуація воєнного характеру – порушення нормальних умов 
життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному 
об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, 
під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають 
в окремих нормативних документах. У цьому класифікаторі НС воєнного  
арактеру не подано в подробицях, а лише зазначено на найвищому рівні 
деталізації з кодом 40000. 

З-поміж загроз природного характеру найбільш актуальними є 

метеорологічні явища. Можливі надзвичайні ситуації пов’язані з 

метеорологічними явищами та заходи по попередженню їх впливу наведені в 

таблиці 8.1. 
Таблиця 8.1 

Найменування джерел 

природних НС 
Можливий вплив на об’єкт 

та його елементи 

Заходи по 
попередженню впливу НС в 

період експлуатації об’єкту 

1 2 3 

Сильний дощ (злива) 
Ускладнення умови роботи 

техніки та людей 
Дотримання вимог техніки 

безпеки та норм охорони праці 

Град 

Пошкодження транспортних 

засобів, пошкодження даху 

складу сировини, ураження 

людей 

Дотримання вимог техніки 

безпеки та норм охорони праці 

Грози 
Блискавка 

Порушення роботи 

електрообладнання, пожежі, 

ураження людей електричним 

струмом, безпосереднє 

пошкодження і руйнування 

конструкцій 

Розробка спеціальної системи 

захисту від блискавок. 

Громозахист об’єкту. 

Наявність та готовність засобів 

пожежогасіння 

Сильний вітер, в тому числі 

бурі і шквали 

Пошкодження 

електрозабезпечення, підняття 

пилу, погіршення видимості, 

ускладнення умови роботи 

техніки 

Дотримання вимог техніки 

безпеки 

Снігопади 
Снігові заноси, аварії на 

мережах інженерних 

комунікацій. 

Утримання в справності та 

надійність роботи усіх 

інженерних систем, 

дотримання вимог техніки 

безпеки 

Різке зниження температури в 

холодний період року 
Замороження та пошкодження 

інженерних комунікацій 

Теплоізоляція зовнішніх 

елементів та інженерних 

комунікацій 
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1 2 3 

Ожеледиця з намерзанням 

більше 20 мм льоду 
Підвищення небезпеки для 

руху транспорту та людей 
Дотримання вимог техніки 

безпеки та норм охорони праці 

Туман 
Погіршення видимості, 

ускладнення умови роботи 

техніки та людей 

Дотримання вимог техніки 

безпеки та норм охорони праці 

Смог 
Погіршення видимості, 

ускладнення умови роботи 

техніки та людей 

Дотримання вимог техніки 

безпеки та норм охорони праці 

 
Загальні вимоги безпеки до виробничого устаткування повинні відповідати 

вимогам ГОСТ 6-28-012-86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги 

безпеки (НПАОП 63.11-7.01-86) 
Загальні вимоги безпеки, охорона праці і виробничої санітарії повинні 

відповідати вимогам державних стандартів, що діють на території України, ДСТУ 

2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 
Заходами щодо безпечних умов праці і виробничої санітарії передбачено: 
- розміщення зберігаємих матеріалів та ширина проїздів прийняті по 

нормам технологічного проектування; 
- внутрішнє оздоблення приміщень і підлоги виконане відповідно до 

норм технологічного проектування, санітарних правил і вимог; 
- освітленість на робочих місцях прийнята з урахуванням розряду 

зорових робіт для складів (VIIIб) згідно ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне 

освітлення», періодичність і засоби вимірювань освітленості згідно ДСТУ Б.В.2.2-
6-97, ГОСТ 24040-96; 

- допустимі норми переміщення тяжкості, статичних і динамічних 

навантажень не повинні перевищувати одноразових і змінних величин у 

відповідності до «Гігієнічної класифікації праці», ГН №3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001. 
- систематичний інструктаж по техніці безпеки; 
- забезпечення індивідуальними медичними аптечками; 
- наявністю робочого, аварійного, евакуаційного і ремонтного 

електроосвітлення. 
Для створення санітарно-гігієнічних умов праці передбачені санвузли, 

вмивальні раковини, кімнати обігріву, що знаходяться в існуючій будівлі АПК. 
Всі працюючі повинні пройти навчання і інструктаж по правилам 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, відповідно до «Типових положень про 

навчання з питань охорони праці», затвердженим наказом 

Держнадзорохоронапраці НАКАЗ № 15 26.01.2005.  
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Робочі і обслуговуючий персонал повинні бути забезпечені спецодягом, 

спецвзуттям і індивідуальними засобами захисту відповідно до «Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты рабочим и служащим для всех отраслей народного 

хозяйства». 
Особи, зайняті в технологічному процесі і під час вступу на роботу, 

повинні проходити періодичні медичні огляди, згідно чинного законодавства, з 

урахуванням дії комплексу шкідливих і небезпечних виробничих чинників. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності 

достатніх технічних засобів або знань), виявлених в процесі 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля. 

В процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля об’єкту планованої 

діяльності виявлено наступні труднощі: 
- відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для 

комплексного прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами 

впливів на довкілля, особливо в контексті довгострокових перспектив; 
- відсутність мережі моніторингу довкілля, зокрема для опису базового 

стану для невеликого населеного пункту недоцільно використовувати інформацію 

по всій області в цілому. 
На сьогодні відсутній єдиний методологічний підхід щодо запобігання та 

пом’якшення екологічних впливів. Як наслідок, існують значні розбіжності в 

порядку проведення аналізу і ідентифікації потенційних джерел екологічної 

небезпеки; у визначенні переліку потенційних небезпечних впливів і зон впливів 

на довкілля; моделюванні масштабів та рівнів негативного впливу; прогнозі змін 

стану довкілля відповідно до переліку ідентифікованих впливів; оцінці ризику, 

сукупних екологічних збитків; розробці і прийнятті нормативно-правових актів і 

управлінських рішень щодо заходів, які забезпечують попередження або 

обмеження небезпечних впливів, необхідних для дотримання вимог безпеки 

навколишнього середовища.  
Питання, які потребують подальшого вирішення – це вдосконалення 

нормативно-правової бази в галузі реалізації екологічної оцінки; розробка та 

погодження методологічного апарату реалізації оцінки впливів на довкілля; 

вивчення передового досвіду та ситуативних прикладів з даного виду науково-
практичної діяльності; збільшення спектру наукових досліджень в галузі оцінки 

впливів на довкілля та інші. 
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10. Опис усіх зауважень і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності. 
Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої  категорії видів 

планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 

підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля», п. 3 пп. 7. Хімічну промисловість: зберігання хімічних продуктів 

(базисні і витратні склади, сховища, бази). 
Згідно з вимогами ст.4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та 

відповідно до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля затвердженого 

Кабінетом Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026,  для забезпечення 

своєчасного, адекватного та ефективного інформування громадськості суб’єктом 

господарювання було складено та передано уповноваженому органу 

«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» 

(http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5853). 
Повідомлення було опубліковано в друкованих засобах масової інформації 

на території розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні 

одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності (додаток 3): 
- в газеті «ДЕ Експрес» 
- в газеті «Панорама» 
- на дошках оголошення  
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення (27.05.2020) 

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу 

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

оцінки впливу на довкілля на адресу Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної державної адміністрації, не надходили (додаток 2). 
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11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу 

на довкілля під час провадження планової діяльності, а також (за 

потреб) планів післяпроектного моніторингу. 
 
Екологічний моніторинг – це інформаційна система спостережень, оцінки і 

прогнозу змін у стані навколишнього середовища, створена з метою виділення 

антропогенних складових цих змін на тлі природних процесів. 
Моніторинг може здійснюватися такими засобами: фізичними; хімічними; 

біологічними; авіаційними; космічними. 
Моніторинг довкілля - комплексна науково-інформаційна система 

регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, 

оцінки і прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення 

негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення. 
Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 

провадження планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та 

здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами.  
Значний вплив на довкілля під час провадження планової діяльності не 

передбачається. 
 Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається 

програма моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час 

провадження планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих 

впливів.  
Таблиця 11.1 Основні функціональні заходи моніторингу 

Основні функціональні заходи моніторингу Періоничність 

контролю /  експертні 

оцінки 

Відповідальна 

особа за 

мониторинг на 

підприємстві 
Забезпечувати контроль за дотриманням 

гранично допустимих викидiв, вiдповiдно до 

умов дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами. 

Один раз в квартал / 
Один раз в квартал 

Еколог 

Визначення приземних концентрацій 

забруднюючих речовин на межі СЗЗ та 

житлової забудови. 

Один раз в квартал / 
Один раз в квартал 

Еколог 

Спостереження за рівнім шумового впливу Один раз в квартал / 
Один раз в квартал 

Еколог 

Кількісний облік утворення, накопичення і 

використання відходів. 
Постійно Еколог 

Використання води відповідно до цілей та 

умов їх надання 
Постійно Еколог 

Дотримання встановлених лімітів забору води, 

лімітів використання води, а також санітарних 
Постійно Еколог 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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та інших вимог щодо впорядкування своєї 

території 
Своечасно сплачувати екологічний податок Один раз в квартал Еколог 
Лабораторний контроль якостi стiчних вод Один раз в квартал / 

Один раз в квартал 
Еколог 
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12. Резюме нетехнічного характеру. 
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»  розташоване по вул. Івана Піддубного, 25 в м. 

Суми. 
Проммайданчик розташовано на південно-східній околиці м. Суми в 

промисловій зоні і з усіх сторін межує з промисловими підприємствами. 
Найближча приватна житлова забудова знаходиться на відстані 2000 м. у 

північно-західному напрямі. 
Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території, площею 

1,3859  га в Південному Промвузлі м. Суми по вул. Івана Піддубного, 25. Земельні 

ділянки надані ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» згідно: 
- договору  оренди земельної ділянки на земельну ділянку загальною 

плошею 0,6393 га, кадастровий номер – 5910136300:15:003:0038; 
- договору  оренди земельної ділянки на земельну ділянку загальною 

плошею 0,7466 га, кадастровий номер – 5910136300:15:003:0067. 

Транспортний зв язок з містом і іншими закладами здійснюється 

автомобільним транспортом по існуючим автодорогам з виїздом на вул. Івана 

Піддубного. 
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»  здійснює господарську діяльність, яка пов'язана з 

виробництвом лако-фарбних матеріалів.  
Виробнича потужність ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» складає 15 тис.т. 

лакофарбних матеріалів (алкідна фарба), 30 тис. т. водно-дисперсних будівельно-
оздоблювальних матеріалів  – в т.ч. водно-дисперсійні фарби – 18300 т/рік; водно-
дисперсійні емалі – 4200 т/рік, водно-дисперсійні ґрунтовки – 3300 т/рік; водно-
дисперсійні лаки – 900 т/рік; водно-дисперсійні штукатурки – 3300 т/рік, 

фактична потужність в 2018 р. склала 15960,75 т алкідної фарби, 7894,64 т ВДАФ. 
Проектуємий склад сипучих матеріалів розміщений на території існуючого 

підприємства ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» 
Проектуємий склад сипучих матеріалів призначений для прийому та 

напольному зберіганню сировини для виготовлення ВДАФ. 
Склад сипучих матеріалів – неопалюваний (холодний). 
Передбачено підключення будівлі до систем протипожежного 

водопостачання та електропостачання. 

Клас наслідків (відповідальності) об єкту згідно ДБН В.1.2-14:2018 
«Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, 

споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДСТУ 8855:2019 «Визначення 

класу наслідків (відповідальності)» - СС1. 
Склад сипучих матеріалів являє собою прямокутну, одноповерхову, 

однопрольотну будівлю зовнішніми розмірами 33,120 м х 110,025 м і висотою до 

низу ферм покриття 6,5 м, висота до верху конструкцій покриття від позначки 

±0,000 складає 10,28 м. За позначку ±0,000 прийнята позначка чистої підлоги. 
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Для безперешкодного попадання технологічного транспорту в будівлю 

передбачено пандуси з ухилом 7 градусів.  
Схема будівлі - каркасна. 
Основні конструкції будівлі: 
Основа – буронабивні палі; 
Фундаменти - стовпчасті; 
Колони – із легких сталевих конструкцій; 
Ферми – із легких сталевих конструкцій; 
Зовнішні стіни  - сендвіч-панелі KINGSPAN KS1000 AWP в 

горизонтальному напрямку, наповнювач пінополіізоцианурат, товщиною 100 мм, 

коефіцієнт теплопередачі UC = 0,21 Вт/м
2
×K, покриття - поліестер, колір 

стандартний (білий, коричневий). 
Покрівля - сендвіч-панелі KINGSPAN KS1000 RW, наповнення 

пінополіізоцианурат, товщина 100 мм, коефіцієнт теплопередачі UC = 0,21 

Вт/м
2
×K, покриття - поліестер, колір стандартний (білий). 

Двері, ворота – Horman. 
Підлога бетонна, армована сіткою. 
Зовнішні стіни  - сендвіч-панелі KINGSPAN KS1000 AWP в 

горизонтальному напрямку, наповнювач пінополіізоцианурат, товщина 100 мм, 

коефіцієнт теплопередачі UC = 0,21 Вт/м
2
×K, покриття – поліестер. 

Всі елементи несучих конструкцій виготовлені із сталі, яка пройшла 

гарячу оцинковку. Цинкове покриття складає: елементи товщиною до 3 мм – 275 
г/м²; елементи товщиною 3 мм і більше – 450 г/м². 

Склад призначений для зберігання мармурового кальциту у пластикових 

мішках (біг-бегах) на підлозі. 
Вся сировина постачається у пластикових мішках (біг-бегах) 

1,0х1,0х0,08(Н) м. 
Матеріали у пластикових біг-бегах потрапляють до складу автомобільним 

транспортом. 
Переміщення та складування матеріалів проводять електронавантажувачем 

вантажопідйомністю Q=1,5 т. 
Виходячи з габаритно-вагових та фізико-механічних характеристик 

номенклатури матеріалів, що поступають на зберігання та відправку, прийняті 

наступні основні напрямки технології складування: зберігання продукції в тарі -  
напільне, максимальною висотою складування 0,8 м з використанням 

електронавантажувача вантажопідйомністю Q=1,5 т. 
Зі складу сировина вивозиться автомобільним транспортом. 
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Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 
Клімат і мікроклімат: Не впливає. 
Повітряне середовище: При будівництві – викиди відпрацьованих газів від 

автотранспорту та будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних 

роботах та нанесенні лакофарбових матеріалів; при експлуатації – викиди від 

автомобільного транспорту. Прогнозований рівень забруднення атмосферного 

повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови в межах 

нормативів. 
Водне середовище: Не впливає. В результаті планованої діяльності 

гідрогеологічні умови проммайданчика не зміняться, планована діяльність не 

вплине на підземні води і водоносний горизонт, скиди води в водойми не 

передбачаються.  
Геологічне середовище: Вплив проектованої діяльності на геологічне 

середовище мінімальний через малі обсяги земельних робіт і глибини втручання в 

геологічне середовище, стійкості ґрунтів. В ході експлуатації об’єкту планованої 

діяльності додаткове навантаження на геологічне середовище не передбачається. 
Ґрунт: При будівництві незначним джерелом забруднення може стати 

будівельне сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. 

З метою запобігання негативного впливу на грунт, передбачається оснащення 

площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на 

полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкта, вплив відсутній    
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Не впливає, об’єкти 

природно-заповідного фонду відсутні. В процесі будівництва знесення зелених 

насаджень не відбуватиметься. 
Навколишнє соціальне середовище (населення): Негативні впливи не 

передбачаються, передбачається створення нових робочих місць, збільшення 

надходжень у місцевий та державний бюджети. 
Шум: Межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого 

майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 
Навколишнє техногенне середовище: Не впливає. 

В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення: 

забезпечується зайнятість працюючого персоналу та створюються умови для 

подальшої нормальної роботи підприємства.  
Відповідно до вимог Податкового кодексу України, підприємство має 

податкові зобов'язання:  
- Екологічний податок (розділ VIII, ст. 240 Податкового кодексу України):  
- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення (розділ VIII, ст. 240, п.240.1.1 Податкового кодексу 

України);  
-  за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) 
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суб'єктів господарювання) (розділ VIII, ст. 240, п. 240.1.3 Податкового кодексу 

України).  
Компенсаційні заходи полягають у відшкодуванні втрат, спричинених 

самим процесом втілення проектів. Екологічний податок справляється в порядку і 

на умовах, встановлених чинним законодавством. 
Кумулятивний вплив не очікується. Під кумулятивним впливом 

розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що 

існують або плануються в найближчому майбутньому видів людської діяльності, 

які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на 

навколишнє середовище або соціально-економічні умови.  
Під час провадження планованої діяльності з будівництво складу сипучих 

матеріалів,  по  вул. Івана Піддубного, 25 в м. Суми,  передбачається програма 

моніторингу, що включатиме моніторинг атмосферного повітря, акустичний 

моніторинг та контроль у сфері поводження з відходами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

13. Перелік нормативної документації та використаної літератури 
 

При складанні Звіту «Про оцінку впливу на довкілля» використані 

наступні нормативні документи: 
1. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-

VIII. 
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України 

від 25.06.1991 № 1264-XII. 
3. Гірничий закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV. 
4. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.1992 № 2456-

XII. 
5. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 № 

2707-XII. 
6. Про відходи: Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР.  
7. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення: Закон 

України від 10.01.2002 № 2918-III. 
8. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»: Закон України від 24.12.1994 № 4004-XII. 
9. «Про охорону культурної спадщини»: Закон України від 08.06.2000 № 

1805-III. 
10. «Про рослинний світ»: Закон України від 09.04.1999 № 591-XIV. 
11. «Про тваринний світ»: Закон України від 13.12.2001 № 2894- III. 
12. «Про інформацію»:Закон України від 02.10.1992 № 2657- XII. 
13. «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»: Закон 
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27.05.2020 р. 
(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) 
 

20205265853 
(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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

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

Код ЄДРПОУ - 32318370 
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  
юридична адреса:  40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25,  тел.: 050-307-05-07, контактна 

особа – Гончарова Наталія Миколаївна           
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону) 

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

Планована діяльність, її характеристика. 
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво складу сипучих матеріалів,  по  вул. 

Івана Піддубного, 25 в м. Суми. 
 Технічна альтернатива 1. 

Склад сипучих матеріалів, що проектується,  призначений для прийому,  зберіганню та 

видачі сировини для виготовлення водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів. Зберігання 

сипучих матеріалів відбувається на підлозі складу. Склад сипучих матеріалів являє собою 

прямокутну, одноповерхову, однопрольотну будівлю.  
Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою є зберігання сипучих матеріалів на збірних металевих 

стелажах. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Територія  будівництва складу  розташована за адресою: 40000, м. Суми, вул. Івана 

Піддубного, 25,  надана  в  оренду  ТОВ  «ВП «ПОЛІСАН». Рельєф ділянки спокійний. 
Транспортний зв’язок з містом і іншими закладами здійснюється автомобільним 

транспортом по існуючим автодорогам з виїздом на вул. Івана Піддубного. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальні альтернативи не розглядається, оскільки додаткового відведення 

земельної ділянки не передбачається.  
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення: 

забезпечується зайнятість працюючого персоналу та створюються умови для подальшої 

нормальної роботи підприємства.  

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

Додаток 1



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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» спеціалізується на виробництві водно-дисперсійних 

лакофарбових матеріалів. Програма випуску 30000 т/рік. На основну діяльність ТОВ «ВП 

«ПОЛІСАН» отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля № 7-03/12-2019272794/1 від 

31.05.2019 р. 
Планованою діяльністю  передбачається нове будівництво складу сипучих матеріалів. 
Склад сипучих матеріалів, що проектується, призначений для прийому, зберігання та 

видачі сипучих матеріалів -  наповнювачів і пігментів, а саме мармурового кальциту та 

двуокису титану. 
Вся продукція постачається на дерев'яних піддонах в паперових мішках.  
Матеріали на піддонах потрапляють до складу автомобільним транспортом. 
Переміщення та складування матеріалів проводять електронавантажувачем 

вантажопідйомністю 0=1,5 т. 
Виходячи з габаритно-вагових та фізико-механічних характеристик номенклатури 

матеріалів, що поступають на зберігання та відправку, прийняті наступні основні напрямки 

технології складування: зберігання продукції в паперових мішках на дерев'яних піддонах – на 

підлозі максимальною висотою складування не більше 3-х ярусів з використанням 

електронавантажувача вантажопідйомністю 0=1,5 т. 
Зі складу продукція вивозиться автомобільним транспортом. 
Кількість підйомно-транспортного обладнання – 1 одиниця. 
Кількість працюючих  - 3 особи. 
Основний режим роботи складу сипучих матеріалів прийнято однозмінним при 8-ми 

годинному робочому дні та безперервному робочому тижні. Кількість робочих днів у році - 249. 
Потужність складу по одночасному зберіганню - 4702,5 т; 
Інженерні мережі: теплопостачання – не передбачається, система опалення – відсутня, 

вентиляція – природна (установка ротаційних дефлекторів в покрівлі і жалюзійних приточних 

решіток в стінах), водопостачання – здійснюється від існуючої мережі, електропостачання – 
здійснюється на напрузі 380В від існуючої ТП522. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
 Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно 

Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України 

«Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону 

атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих  речовин із стаціонарних джерел» та ін.), 
технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями: 

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати 

гранично-допустимі концентрації. 
2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на 

межі житлової забудови. 
3. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 

передаватися іншим організаціям (згідно попередньо укладених договорів), для 

подальшого збереження, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення. 
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
 Дотримання розмірів санітарно-захисної зони. 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 



На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань  будуть 

виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення: 
1. Під’їзди, площадки  та майданчики, які вільні від забудови та зелених насаджень, 

покриті  асфальтобетонним покриттям. 
2. Забезпечення збору забруднених дощових та талих вод, очищення та відведення їх в 

існуючу мережу дощової каналізації. 
3. Благоустрій і озеленення території. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 
Відсутня. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 
Клімат і мікроклімат: Не впливає. 
Повітряне середовище: При будівництві – викиди відпрацьованих газів від 

автотранспорту та будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах та 

нанесенні лакофарбових матеріалів; при експлуатації – викиди від автомобільного транспорту. 
Прогнозований рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та 

житлової забудови в межах нормативів. 
Водне середовище: Не впливає. В результаті планованої діяльності гідрогеологічні умови 

проммайданчика не зміняться, планована діяльність не вплине на підземні води і водоносний 

горизонт, скиди води в водойми не передбачаються.  
Геологічне середовище: Вплив проектованої діяльності на геологічне середовище 

мінімальний через малі обсяги земельних робіт і глибини втручання в геологічне середовище, 

стійкості ґрунтів. В ході експлуатації об’єкту планованої діяльності додаткове навантаження на 

геологічне середовище не передбачається. 
Ґрунт: При будівництві незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття 

та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання 

негативного впливу на грунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для 

побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При 

експлуатації об’єкта, вплив відсутній    
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: Не впливає, об’єкти природно-заповідного 

фонду відсутні. В процесі будівництва знесення зелених насаджень не відбуватиметься. 
Навколишнє соціальне середовище (населення): Негативні впливи не передбачаються, 

передбачається створення нових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 

державний бюджети. 
Шум: Межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та 

встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 
Навколишнє техногенне середовище: Не впливає. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 
Відсутні. 

щодо територіальної альтернативи 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”) 
Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої  категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 



на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 3 пп. 7. Хімічну 
промисловість: зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази). 

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 
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з 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 підлягає оцінці впливу на довкілля 

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це 

процедура, що передбачає:  
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;  
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;  
3. 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, іншої інформації;  
4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 

що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 пункту 12 цього повідомлення;  
5. 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 цій 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 унікальний 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 та пропозицій.  



У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені 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 Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Сумської 

міської ради.  
(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 захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; 

поштова адреса: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000; електронна адреса:  ovd.sumy@gmail.com; 
номер телефону: 0-542-77-08-61; контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна. 

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  
контактна особа) 

mailto:ovd.sumy@gmail.com


Додаток 2



Додаток 3









. rl

Ng /{-0r- f, aitl{ o,f /o,,to p.

BuxoHasqzfi xonairer Cyrvrcrxoi uicrxoi pa4a
40030, u. Cyuu, ur. Hesanexuocri,2

Ha BI4KoHaHHc BI4Mor 3axouy Yxpainu <flpo oqinxy BnnvBy Ha 4ouxirnr> B
e4Ianorvry peecrpi oBA TOBAPI'ICTBO 3 OBMExEHoIo BIAIOBIAAnbHICTIO
(BI{POEHI4LIE IIIAIIPI4CMC TB O (IIOJII CA H>>, 27 .0 5 .2020 p. o S iqi fi Ho orrpvn[oAHrirB
flosiloN'IreHns Ns 20205265853 npo rlrraHoBaHy 4ianrHi.rr, ,*u uiamrae orliHrli BnnHBy
na 4onxillx, a caMe: Hoae 6y4innraqrBo cKJraAy cu[yqr4x Marepialin, rro Byn. Inana
rli44y6noro,25 n lr. CyuH. CxraA cvryr{r4x uarepiariu, uro npoeKryerbcfl, upa:Havennfi
gnt npuittolty, s6epirausro ra BI4Aar{i cnponunv rnfl Br4roroBJreHHq BorHo-Ar4cnepcifiuux
naxoSap6oBr4x rr,rarepianin.

3ri4no s '{. 3 q. 4 3axony nosiAoNareHHs npo rnaHoBaHy riqmHicrb, flKa ni4rxrae
BrInI4By Ha Aonxills posvriuqyerucr Ha AorxKax oroJrorueHb opranin uicqenoro
caMoBpf,AyBaHH{ Ha repnTopii, 4e [naHyerbcfl rIpoBaAr4TH rocroAapcbKy 4irlruicrr.

BilnosilHo Ao qacrr4lu 6 uiei x crarri opraH Micrlesoro caMoBp{AyBaHHfl
ni4noni4uoi a4rrainicrparl,IBHo-Tepzropia-nruoi o4unuqi, flKa Moxe 3a3Harr4 Brnr.rBy
IIJIaHoBaHoi 4ianbrrocri, sa6esne.Iye cy6'exry rocloAaproBaHHq nporqroM Tpbox AHis a
AHfl fioro 3BepHeHHfl Moxrusocri r,nr onpHnroAHeHH, nori4oureHHfl [po [naHoBaHy
4iuruicrr, ,Ka ui4lrrae oqiHui BrInr4By Ha 4onxirra, y rricqxx, aocryunux Anfl
rpoMaAcbxocri y upurraiuleHHrx yroBHoBaxeHoro opraHy a6o opraHy N,ricqesoro
caMoBpf,AyBaHHr.

3 ornr4y Ha BI4uIeBKa3aHe, Kepyrcr{r4cb cr. 3 3y nflpo oqiuxy BrlnHBy ua 4onxilrr>>,
3BepraeMocb Ao Bac : [poxaHHflrra posuic-tvrv IlonigouneHH, rrpo [naHoBaHy 4ixlruicrr,
xxa ni4larae orlinrli nnnuny Ha rosxirls TOB (BII ([OJIICAH>, ua 4oruqi oroJrorueHH{
BuxoHaeqoro xouirery Cyucrxoi uicrxoi pa4u.

lo4arxu:
fIosiAoN{reHH{ rlpo nnaHoBaHy 4ixmnicrr, flKa niAnqrae orliHrli Brrnr4By Ha

4onxillr na 5 apxyuax.

Iupexrop
TOB (BlI (IIOJIICAH) IO.B. ONlere.rxo

Burcouaae4u louuapoaa H. M
Ten. 050 307 05 07

ToB (Bn cilofllC,{H>, 40000, Yxpaixa, u. Cyun, ayn. l. IIiggy6xoro, 25, ren/garc: +38 (0s4?) 6s0 6?1, officemanager@farbox.com.ua

TOB cBrI cnOfltCAHn
40000, Ynpai'xa. u. Cyur,r,
eyn. Iaana fllrny6noro, 25
ren./Saxc: +38 (0542) 650 621
off icemana ger@farbex.com.ua
wunv.farbex.ua

EOIIIGAH
BH POEH}I}IE IITITIPHSTf, GT8ft
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flenaprarueHT 3ax[cry AoBKin rrfl Ta eHeprerr,rKr4
Cyucrroi o6lacuoi 4epxannoi a4uinicrpaqii

ur. Hesanexuocri, 2, tr. Cywra, 40000

Ha BI4KoHaHH, BHMor 3axouy YxpaiHra <flpo oqinxy Bnnr,rBy Ha 4oexiur>> B
e4ranoruy peempi OBA TOBAPI'ICTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAnbHICTIO
"BI4POEHI4qE IIIIIPI4CMCTBO "IIOJIICAH" , 27 .05.2020 p. o$iqifiHo onphnrcAHr,rB
floei4ouleuH-s }lb 20205265853 upo rIJIaHoBaHy 4irnrnicrb, flKa uiArqrae orliHqi BrJrr4By
na 4onrillx, a caMe: Hose 6y4innraqrBo cKJraAy cr.r[yqr4x Marepialin, [o ByJr. Inaua
lliaay6noro,25 n rra. Cyrtrz. CxnaA cvlyrrux rraarepianiB, rrlo [poeKTye rbcfl, upHsuaueuufi
4lr upufiouy, s6epirauHro ra BI4Aar{i cwponuuu Enfl, B}rroroBJreHH, BoAHo-Ar4cnepcifinr,rx
naxo$ap6oBr4x rraarepialia.

flpoculao 3apeecrpyBarll lloei4ouneHH, rrpo nnaHoBaHy Aisnrnicrb, flKa niArqrae
oltiuqi BnnrIBy ua 4onxinns TOB BII (IIOJIICAH), ruoAo HoBoro 6yainnuurBa cKnaAy
cI{nyr{I4x uarepiania, ro Byn. Inaua llig4y6noro, 25 B M. Cyun. Cxna4 cr,rilyqux
uarepialin, tuo npoeKry€rbcr, npusuaueuufi Anfl nprafiovry, :6epirauuro ra nagaui
cI'IpoBIaHH Anq BuroroBiIeHH, BoAHo-Ar4cnepcifiunx naxo$ap6oaux rraarepia.nin.

lo4arxu:
1. lIosiaoMJIeHH, rlpo rIJIaHoBaHy gixmuicrr, flKa ni4rxrae oqinqi Brnr4By Ha

Aonxirrq ua 5 apxyuax.

Irapexrop
TOB (BII (ilOJIICAH)

Buxouaaequ fouuapoaa H.M
Ten: 050 307 05 07

IO.B. Ollere.{xo

i .r 7, 06 1/rr2

TOB (Bn afiOfllCAH>, 40000, YxpaTua, lr,t. Cyur, ayn. l. nig.qy6xoro, 25, renlsarc: +38 {0542) 650 6:i, officemanagor@farbex.com.ua

T0B qBn qnOrllCAH*
40000, Yxpaixa, rn. Cyun,
Byn. laaHa fllgfly6Noro, 25
ren./{axc: +38 (054e1 650 621
off icemnnager@farbex.cem.ua
www,farbex.ua
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Cyrracrxa uicrxa para
AETIAPTAMEHT @IHAHCIBO EKOHOMIKI,I TA IHBECTI,IqIfr
40004, ru. Cyr,rn, nyr. foprxoroo2T,ren. (0542)70-03-99, rpaxc 70-07-17, e-mail: mfin@smr.gov.ua

09.06.2020 NnLzvt 104.04.11-12 [npercropy TOB (BII (IIOJIICAH>
Orue.neqno IO.B.

40000, u. Cyuu, eyn. I. Iliddy6uoeo, 25

IIIaHosua lO.rrie BinropinHo!

Ha Baur rrr4cr sit27.05.2020 poKy J\b 27-05-5 noniAovul.aeMo, rqo inQopMaqiq
npo rnaHoBaHy 4ixlrHicrr TOB (BlI (IIOJIICAH>>, rxa ni4rrrae oqinqi BnnLIBy Ha

AoBKinnr no o6'exry: <Hoee 6y.uinnnurno cKnaAy carytll4x uarepialin,
rro Byn. IsaHa lliaay6Horo,25 n r"r. Cyruu>, po:tvtiuleHa na iu$opnaaqifinouy uoprani
Cyucrroi uicrroi paAu 29.05.2A20 ftttps://bit.lyl36YdWmh) ra Ha cafiri
AerrapraMeHry Sinancie, exououiru ra iHsecruqifi Cyucrroi vricrxoi pagu
0 4 .0 6 .2020 (https ://b it.ly I 2XXXzCa).

finpercrop AerrapraMeHTy

Qinancin, eKoHoMircu ra insecruuifi
Cynacrnoi rvricrrcoi palu C.A. Jlnuosa

T0B"Bn"n0nlc.AH
BX.N 02-ol-r
BIA p2.o{-2020P '
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craru Mlr 21 t a 22 3a xony Yxpainr " Il po Ae pxaBHy crarrcrrxy"

nopflAxy noAaHHfl a6o anxopr.rcraHHf, AaHhx AepxaBHxx crarrqHt'rx cnocrepexeHb rflrHe 3a

eiAnoelAanuxicru, Rxa BcraHoBneHa crarrerc 186 3 Kogexcy Yxpaixu npo aguixicrparuani npaBonopyuleHHg

yTBOPEHHfl TA nOBOEXEHH9 3 BTEXOEAML1

3A 2019 p.

noAalorb: IepMrHl4 noAaHHE

topuduuni oco6u, eidoxpeuneni nidposdinu rcpuduunux oci6,
diananicmt nxux noa'asana 3 ymaopeHHf,u, noeodxeuuau s
eidxodauu l-lV tqacie ne6esnexu, sa nepenixou,
au3HaqeHuM opeaHavu depxaenoi cmamucmuKu
- reprropianuxouy opraxy,Qepxcrary

He nisHiu.re

28 ntororo

<Dopura Ne 't- ei4xogu
(piuna)

3ATBEPE)I(EHO
Haras fiepxcrary Yrpaixu

19.08.2014 p. Ne243
(si auiuaun)

PecnoxAerr:

Haluexyaaxxn: TOBAP14CTBO 3 OEMEXEHOIO BlAnOBlpry156;arlO "B14POEHl,lqE nlAnPileMCTBO "nOI|CAH"

MicqeoxaxogxeHxn (rcpr4uvxa a4peca):
Bynuqe leaxa l-li44y6xoro, 6y4. 25, ur. CYMh, CyMCblG o6n., 40000

(nowmoeiil iiieixc, o6iacma /AP lipun padou. naceienud nyixm, eynuqa /npoeynox, nnoL4a mot4o, Ne 6ydunxy /xopnycy, Ne xeapmupu /oQicy)

A4peca gAificxexxn Aicnur-rocri, r4oAo EKoi noAaerbca Qopua sairxocri (Qaxruvxa agpeca):
Bynuqn leaxa flhAy6xoro, 6yg. 25, u. CYMV, CyMCbKA o6n., 40000

(n /ipoeynox, nnot4a mot4o, Ne dyduxxy /xopnycy, Ne KBapmupu /oQicy)

Houep 6naxra Kinuxicru 6naHrie

9n sAificxtoe Baue nlgnpreMcrBo Aif,ruxlcru qoAo yrBopeHHf,, noBoAxeHHe 3 eiqxoAairu.r (psgor 100)
(spo6ima n$HaqKy "V" y aidnoaidxiil xnimunqi)

-> nepexo0tme do pndxa 101

Kareropin giRnsnocri nignpneucraa rqoAo yrBopeHHe, noBoAxeHHs g slAxoAaM[ (pnaor 101)
(spo6imt fio3HaqKy "V" y eidnoeiduid xnimunqi)

YreopenxR eiAxoAie (erpo6xrx eiAxoAie) V
lloeogxenxn a ahxoAaun
(y mouy uucni seanut4a, nonieonu moqo)

s6rpaxxn
yrrnlaaqln
BhAaneHHf

-> nepexodtme do posdiny I

-> nepexodtme do po$iny ll

.4
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PosAin l. yTBopeHHg, noBoAxeHHn s siAxoAauu sa ulcqeu ii yreopexxn
(3anoenoemaca eupoduuxauu eidxodie )

decnmxoeuuu
llanip ra
KapToH

naryaanuui
oincoeaHi,

ei4npaquoaaHi
..{u aa6pyAHeHi

flananu
nrct'iitixecqexrxi
ra eiAxoA[, cxi
uicrnru pryru,
ixr.!i aincoeaxi

a6o

(cyua pad.41, 42, 43)

(cyua pnd. 51, 52)

(pal. (1 0+1 1-1 8-1 9-2F30-40-50-0tu-.7011

Ha noqaToK

nporFroM poKy

3 MeTOp OTp[MaHH9
exepni (R1)

Cnanexo eiAxoAie 3 Merolo rennoBoro
nepepo6nexxc (D10)

i xog onepaqii



npoAoBxeHHe po3Ainy I

3 mpboMa decnmxoauuu suaxauu)

naKyBanbHr
nflacrMacoBi

3incoBaHi,
ei4npaquoeaxi
vr sa6py4xexi

sincoeaxi
nepeA

noqaTKoM
ercnnyaraqii,

ai4npaquoaaxi,
nouxogxexi vu
sa6pygxexi ni4

qac

rouyuaruui
(wricuxi)

euiLuaxi, y r. v.
cvirrn s ypH

EepeanHa ra
eupo6u s

AepeBuH14
eincoeaHi a6o
auropucraHi

Eppcr vopxux
rraeranie

4pi6uufi iuurr,ri

nepepo6nexxn (D10)

(cyua pnd.41, 42, 43)

(cyua pad.51, 52)

(pad. (1 0+ 1 1 -1 tl 9-2*30-4U50-60-7 0y

Ko4 rpynn eiAxoAie 3a ocHoBHt4M
xe6esneqxuu cKnaAHtaKoM

10 Haqexicru eiAxoAie Ha noqaroK poKy

nPorFroM poKy

eiAxoAia 3 Meroto orpr4MaHHa
exepnT (Rl)

3 MeTOIO TennOBOrO



npoAoBxeHHe po3Ainy I

moHHax, 3 mpbowa decnmxoeuuu snaxamu)

a6pa3uBHi ra
Br4po6r4 3 Hhx

3incoBaHi,
3a6pyAHeHi a6o
HeiAeHruOiKoB

aHi, FKi He
uomTrs 6yru

B14KOpr4CTaHi 3a

Bi4xo4u,
ogepxaxi y
npoqecax

3Bap1oBaHHF

BiAxoAn
ouiuani

6ygiexuqraa ra
3HeceHH'l
6ygiaenu i

cnopyA

Cnanexo eigxo4is 3 Merop orpuMaHHe
exepnT (R'l)

(cyua pad.51, 52)

(pn). ( 1 0+ 1 1 -1 F 1 *2*30-4r50-6U7 011

3a ocHoBHl4M
cKnaAHlrKoM

Ha noqaToK

nepepo6nexxn (D10)
3 MeTOp TennoBoro



I
PoaAIn ll. noBoAxeHnn a algxogpur

(Sanoennemtca nidnpueucmeaMu, t4o sdidcnppma onepat4T noeodxenns s ei)xodauu,
y moMy aucni sdepieatomu aidxodu y uicqnx eudanenna eidxodie)

(y moHna43 mpbowa decnmxoeunu snaxanu)
A 14MeHyBaHHg B|AXOAtB

5 Kog ai4xo4ie sa xnacuQiraropona
(AK 005-e6)

B Ko4 xareropii eiAxoAie aa rraarepianoru

T l0rac xe6eanern aiAxoAia

A KoA rpynh BiAxoAiB oa ocHoBHHM
re6egneqHuu cKnaAHhKoM

10 HanBHrcTb Br.qxoAiB Ha noqaToK poKy

12 3i6paxo, orpxMaHo aiqxoAie - ycuoro (r),
(cwa psd.13,14,15,16)

y rouy vucni

13 eiA eHpo6Hraxie eiAxoAia

14 aig nepeeisxuxia, s6upavia aiAxoAie

15 ei4 AouorocnoAapcrB
16 3i c(pepH nocnyr

17 lunoproeaxo eigxogia
18 CnaneHo BrAxoAiB 3 Merop orpuMaHHF

exepn-i (R'l)

19 Cn€rneHo BiAxoAiB 3 Merop reruoBoro
nepepo6nexxn (D10)

25 Yrunisoeaxo eiAxoaie xog onepaqii (R)

o6csr
30 Buganexo eiAxoAie rog onepaqii (D)

o6ccr
40 [1epe4axo eiAxoAie Ha cropoHy - ycboro

(cyua pad.41,42)
y ronay vucni

41 AflF yrunr3a4T

42 Aflq BXAANEHH'I

50 EKcnoproBaHo BiAxoAiB - ycboro,
(cyua pnd.51, 52)

y ToMy qxcnr

51 4nn yruniaaqil

52 ANg BUA€INEHHF

72 HaeBHrcTb BrAxoAiB Ha KiHer+ potry,

(pnd. (1 0+ 1 2+ I 7-1 &1 9-2$30-40-&))
73 3aranuxni o6cnr ei4xogig, Haxonu.{exi4x

npornroM excnnyaraqii, y cneqianuxo
eiAaeAexux uicqnx qr o6'errax (uicqnx
BHAaneHHe eigxo4ie)



(cyua pnd. 1 3, 1 4, 1 5, 1 6)

(cyua pad.41, 42)

(psd. (1 0+ 1 2+ 1 7-1 8-1 9-2*30-40-50))

nporqroM ercnayaraqil, y cneqianuuO
aigee4exrx raicqnx vr o6'errax (ruicqnx
Br4AaneHHfl eigxo4ie)

npoAoBxeHHn posginy ll

decsmxoeuuu

AOMOToCnOAapcTB

exepni (Rl)

nepepo6nexxn (D10)

3 MeTOrc OTphMaHHF

3 MeTOp TennoBoro



,/o3Ain lll. Ycraxoexr llnf, noBoAxeHHf, 3 elAxoAaun ra cneqiansno eiAseAexi riaicqn ra o6.errr BrAaneHHs eiAxoAie craHoM
Ha KiHeqb poKy

1. Ycraxoexu A.rtn noBoAxeHHR 3 el4xogauu

$ 4inux uucnax)

I
Ne pFAKa Bn4u ycraxoeor Kinuricru, oAt4Huqb YcraHoB.neHa noryrrcricru xa pix,

TOHH

A 6 2
1.1 Ycraxogxr gflF cnanpBaxxg eiAxoAie s Naerolo

orphMaHHF exeprii (R1)

1.2 Ycraxoeru .r1nn cnanpBauxn ei4xogia s ireroto
rennoBoro nepepo6nexxn aigxo4ie (Dl 0)

Ycraxoertlgnnyr@
(R2-R11)

1 lxr.r.ri ycraxoerx Ann Bt44aaexxn (xpiru cnanroeaHHn)
si4xosie (D12)

2. Cneqianuxo ei4aegexl uicqg ra o6'et(rr BHAaneHHfl eiAxoAie

Por4in lV. Oca4 npoMltcnoBltx crortB y cyxif, pevoauxi

moHHax, a mpboMa decnmxoeuuu snaxauu)

ff,X 0,r*eaeq,'6r
f,latn Brkmao&rp' - OMeneqro lOnis Birropiexa

(n.r.E.)

ffi #t&.ryi$ {p,rr,,id
1.ltlor,t,:.q.vx.ry;.

lnuryn lpuxa AHaroniiBHa

enefipoHHanoulTa: ilkyn@farbex.com.ua

ItSFJ0o-'t#nnoaoro



Karraxqin Ne 2

ntAnPileMcTBo "nofl tcAH"
1-siAxoAu. Yraopeuun ra noBoAxeHHe 3

AocraBneHo 4o l-lerrpy o6po6rr enexrpoHHr,rx seiria flepxcrary Yxpalxr

3sir aiAnoei4ae Qopuary, BusHaveHouy fiepxcrarom YxpaTun.
Enexrpouri quSpoai ni4nucu nepeaipeuo.
Sair npufixnro Ans noAanuuoT o6po6xr. Y arna4xy Bl4eBneHHe
noMunor npu sgificxeuui o6po6rn AaHux sairy e opraHax
gepxa aHoI crarlcn4Kl4 ra(a6o) ueo6xi4Hocri ua4aHun yror{HeHb
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^УКРЕКОПРОМ
науково-виробнича компаыя

65012, УкраУна, м. Одеса, пров. В.Катаева, 4 
(+38 048) 759-42-84, (+38 048) 714-86-67 
www.ueco.com.ua office@ueco.com.ua

ДОГОВ1Р № АС-62
на надання послуг з поводження з вщходами

м. Сумм «03» липня 2019р.

Товариство з обмеженою вщповщалынстю «Науково -  виробнича компашя 
«Укрекопром», 1меноване надал1 «Виконавець», (Лщенз1я М1н1стерства екологп та природних 
pecypciB Укра'ши, рш ення № 327 вщ 06.09.2016 року) в oco6i директора Данкевича B.I., який д1е на 
пщстав1 Статуту, з одшеТ Сторони, та

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДП0В1ДАЛБН1СТ10 «ВИРОБНИЧЕ 
ш д п р и с м с т в о  «п о л ю а н », (меноване надал1 «Замовник», в oco6i директора Омелечко Юли 
В1ктор1вни. що д1е на пщстав1 Статуту, з шшо1 Сторони, прийшли до угоди про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець на умовах, передбачених цим договором, здшснюе комплекс послуг з поводження 
з безпечними та небезпечними вщходами, що утворюються в результат! господарсько! д1яльност! 
Замовника, а Замовник зобов'язуеться прийняти надаш послуги та оплатити i'x варт1сть.
1.2. Найменування вщход1в, а також вид послуг, додатков1 вимоги до упаковки вщход1в, порядок 
розрахунюв та варт!сть надання послуг з поводження з окремими видами вщход1в, вказуеться в 
Додатку, яю е невщ'емною частиною цього Договору.
1.3. Послуги надаються на пщстав1 поданих Замовником письмових заявок,
адреса: 40009, м. Сумм, вул. Набережна р.Стршки,46,оф.9,тел.(050) 936-10-23 Тетина BiKTopiena
1.4. За письмовим погодженням Сторш, вартють послуг з навантаження i перевезення вщход1в, 
може встановлюватися окремо або включатися у вартють послуги за цим Договором.

2. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ
2 .1. Виконавець мае право:
2.1.1.0тримувати вщ Замовника документа та шформащю, необхщш для виконання цього 
Договору.
2.1.2. Вимагати вщ Замовника оплати наданих послуг в повному обсяз1 в терм1ни i на умовах. 
визначених цим Договором.
2.1.3. Припинити надання послуг у раз1 порушення Замовником умов Договору.
2.1.4. Вщмовитися вщ надання послуг, якщо тара та / або упаковка не вщповщае вимогам, що 
пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду вщход1в згщно чинного 
законодавства Укра'ши, вимогам безпеки, умов даного Договору, в тому числ1 вимогам Роздшу 6 
цього Договору.
2.1.5. Вимагати вщ Замовника вщшкодування шкоди, запод1яно1 майну Виконавця, гпд час 
перебування на територй’ Замовника.
2.1.6. Надавати послуги за цим Договором сво\'ми силами, а також i3 залученням сил i засоб1в 1нших 
спец1ал1зованих пщприемств. При цьому в1дпов1дальн1сть за виконання зазначених послуг перед 
Замовником несе Виконавець.
2.1.7. Виконавець мае mini права, передбачеш законодавством Укра'ши, цим Договором.
2.2. Виконавець зобов'язаний:
2.2.1. Надати послуги передбачеш цим Договором та Додатком до нього в порядку, строки та 
належним чином вщповщно до умов цього Договору.
2.2.2. Протягом 5 календарних дшв з моменту отримання заявки виставити Замовнику рахунок на 
оплату послуг, вщповщно до цш, погодженими Сторонами в Додатку.
2.2.3. Збершати i не розголошувати комерщйну таемницю, а також шшу конфщенцшну шформацпо, 
яка стала йому вщома при виконанш зобов'язань за цим Договором та Додатку до нього.
2.2.4. Виконувати шип обов'язки, передбачеш законодавством Укра'ши, цим Договором.
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2.3. Замовник мае право:
2.3.1.0тримувати вщ Виконавця документа та шформащю, необхщш для виконання цього 
Договору.
2.3.2. Вимагати вщ Виконавця надання послуг у повному обсяз1 в термши i на умовах, визначених 
цим Договором.
2.3.3.Замовник мае mini права, передбачеш законодавством Укра'ши, цим Договором.
2.3.4. Вимагати вщ Виконавця вщшкодування шкоди, запод)яно! майну Замовника, гид час 
перебування на територп замовника.
2.4. Замовник зобов'язаний:
2.4.1.0платити вартють послуг у повному обсяз! вщповщно до умов цього Договору та Додатку до 
нього.
2.4.2. Своечасно (не шзшше, шж за 10 календарных дшв) повщомити про готовн1сть вщход1в до 
вщвантаження згщно з ран1ше поданою заявкою.
2.4.3.3а свш рахунок орган1зувати навантаження вщход1в на автотранспорт Виконавця протягом 1 
(одшеТ) години з моменту подач1 автотранспорту, у випадку, коли перевезення вщхо/пв 
зд1йснюеться Виконавцем.
2.4.4. Здавати Виконавцю вщходи в Tapi / упаковщ, яка вщповщае вимогам, що пред'являються до 
збирання та перевезення конкретного виду вщход!в, i виключае ризик заподцяння шкоди життю та 
здоров'ю представниюв Замовника, Виконавця, треДм особам, а також навколишньому середовищу, 
транспорту, складських примщень i товарно-матер!альних цшностям.
2.4.5. У pa3i вщсутносД мотивованих зауважень, пщписати Акт виконаних робгг (наданих послуг).
2.4.6. Замовник зобов'язуеться надавати достов!рш вщомосД про кшькють (обсяг) вщход1в, 
переданих Виконавцю за цим Договором.

3. BAPTICTb ПОСЛУГ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНК1В
3.1. BapTicTb послуг Виконавця е догов!рною i визначаеться залежно вщ виду вщход1в за тарифами 
за 1 (кг,шт). брутто та виду послуг, зазначених у Додатку, який е невщ'емною частиною цього 
Договору.
3.2. У pa3i необхщносД перевезення вщход!в силами Виконавця вартють послуг з перевезення 
оговорюеться Сторонами в кожному випадку окремо.
3.3. Замовник проводить оплату за надаш Виконавцем послуги, шляхом безгоВвкового 
перерахування грошовых к о н т в  на поточный рахунок Виконавця в нацюналыпй в а л к т  Украпш - 
гривн1 протягом 5 календарных дшв з дня виставлення Виконавцем рахунку, якщо i нше додатково 
не обумовлено Сторонами у письмовому виглядг
3.4. Днем оплати послуг вважаеться день зарахування к о п т в  на поточный рахунок Виконавця.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Виконавець надае послуги за цим Договором з дня пщписання Договору та дотримання Bcix 
умов зазначених в Додатку до даного договору.
4.2. Виконавець надае послуги вщповщно письмово! заявки Замовника, яка може бути спрямована 
поштою, електронною поштою.
4.3. Передача вщход1в Виконавцю здшснюеться Замовником по Mipi накопичення вщход!в
4.4. Оформления наданих за Договором послуг здшснюеться шляхом складання та подписания 
уповноваженими представниками Сторш Аютв наданих послуг у 2 прим1рниках, яш Bpy'iaioTbCH 
Замовниковц або надсилаються рекомендованим листом з повщомлениям.
4.5. Факт передач! вщход1в Виконавцю оформлюеться Актом прийому-передач1, пщписаним 
обома Сторонами.
4.6. В1дходи що знищуються за цим Договором, знищуються у тому числ1 й з тарою та/або 
упаковкою в якш  Виконавець отримав вщходи вщ Замовника.
4.7. Замовник зобов'язаний пщписати та скршити печаткою Акти виконаних робН в строк не 
шзшше 5 календарных дшв з дня отримання акДв Замовником.



4.8. Замовник зобов'язаний повернута Виконавцев! подписаний Акт виконаних po6iT в термш не 
бшыпе 20 календарних дшв з моменту отримання. У pa3i невиконання вимог даного пункту, 
Замовник несе вщповщальнють згщно умов цього Договору.
4.9. Оформления Акта (Лв) виконаних робот / наданих послуг проводиться в оф1Д Виконавця.

5. OCHOBHI ВИМОГИ ДО ТАРИ / УПАКОВКИ В1ДХОД1В
5.1. Вщходи повинш бути упакован! в таку тару / упаковку вщповщно до вимог д1Ючого 
законодавства.
5.2. В!дходи повинш бути упакован! в таку тару / упаковку - ящики, коробки, палета або мпики, 
як! забезпечують збершання в!дход!в при транспортуванн!, а також запоб!гають !х проникненшо в 
навколишне середовище. У випадку, якщо в однш одиниц! тари / упаковки знаходиться декшька 
вид!в вщход!в, найменувань одше! групи вщход!в Замовник забезпечуе наявшсть пакувального 
листа, в якому вказуеться вмют ц!еТ тари / упаковки, i3 зазначенням пщпису та печатки Замовника.
5.1.1. Люмшесцентш лампи та mini лампи з ртутним наповненням мають бути з цшими колбами, 
при багаторядному укладанш нерекладен! горизонтальними та торцевими картонними 
прокладками, i упакован! Замовником в заводську або аналопчну упаковку, стандартну 
гофрокартонну тару. Лампи мають бути укладеш в ящику в 5 ряд!в по 5 ламп в кожному ряду, ящик 
повинен бути заклеений клейовою стр!чкою (скотчем) або перев'язаний мотузкою таким чином, 
щоб виключити можливють випадання ламп, що знаходяться в ньому. Транспортна тара повинна 
забезпечувати збереження ламп при транспортуванн!. При транспортуванн! люмшесцентних ламп, 
що мютять ртуть, необх!дно забезпечувати обов'язкове укладання м!сць правильними рядами, щоб 
уникнути пошкодження тари в дорозь Приймання i перевезення ламп без вщповщно! упаковки 
категорично забороняеться.
5.1.2. Вщходи, забруднеш нафтопродуктами, та вщпрацьоваш автомобшьш ф!льтри мають бути в 
MiniKax або картонних ящиках. Приймання вщход!в насипом не здшснюеться. Тара/упаковка, в яку 
упаковуються дан! вщходи, не повертаеться.
5.1.3 Вщпрацьоваш паливно-мастилып матер!али приймаються в бочках, закритих так, щоб при 
транспортуванн! 3ano6irra розливу. Бочки мають бути промаршроваш, тара не повертаеться.
Р!вень заповнення тари (бочок) рщкими, в’язкими в!дходами не повинен перевищувати 80% вщ 
об’ему тари.
5.1.4 Юпшчш i под!бш ним вщходи мають бути упакован! Замовником в прозор! пластиков! пакета, 
в яких добре видно вщходи, або в контейнери з можливютю герметично! закупорки, як! мають бути 
перев'язаш мотузкою так, щоб унеможливити випадання вщход!в, що знаходяться в них. Гострий 
шструментарш повинен бути помщений у тверду герметичну упаковку.
5.3. Палета, на яких надшшли вщходи, е неповоротною тарою або повертаються Замовником 
власними силами i за свш рахунок у термш що встановлений п. 5.7. цього Договору. Транспортна 
тара, в тому чиаЛ ящики i коробки, поверненню не пщлягають.
5.4. 1нпп особливост! тари / упаковки, у раз! необхщностц можуть зазначатися в Додатку до даного 
договору.
5.5. У раз! невщповщност! тари/упаковки та/або маркування Вщход!в, Виконавець мае право не 
приймати так! вщходи. При цьому Виконавець не несе будь-яку вщповщальност! перед 
Замовником.
5.6. У раз! невщповщност! тари/упаковки та/або маркування Вщход!в, Сторони складаються акт 
невщповщност!. У раз! незгоди Замовника з таким актом, Замовник на мющ зобов'язаний падати 
мотивовану вщповщь. У раз! вщмови пщписання акту та надання мотивовано! вщповщц такий акт 
складений одноособово Виконавцем е дшсним та несе за собою правов! наслщки. Сторони 
зд!йснюють фото- та/або вщео-фшсащю вщход!в для пщтвердження невщпов!дност! тари/упаковки 
та/або маркування.
5.7. Замовник мае право вщповщно до п. 5.3. цього Договору повернута палети на яких 
надшшли вщходи протягом п яти  робочих дшв з моменту пщписання Сторонами Акту



виконаних роб1т (наданих послуг) вщповщно до Tie! парти в1дход1в з яко'У Замовник мае пам1р 
повернули палети.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звшьняються вщ вщповщальност! за часткове або повне невиконання обов'язюв за 
цим Договором, якщо воно виникло внаслщок обставин непереборно!' сили, а саме: стихшного лиха, 
екстремальних погодних умов, пожеж, вшн, страйюв, цившьних заворушень, прийняття органами 
влади акПв, що впливають на виконання зобов'язань (дал! - форс-мажорш обставини). При цьому 
термш виконання догов1рних зобов'язань вщсуваеться на вщповщний час дп таких обставин i 
розумного строку для усунення наслщюв таких обставин.
6.2. Сторона, для яко! виконання догов1рних зобов'язань стало неможливим, повинна повщомити 
шшу сторону про настання або припинення таких обставин негайно, але не шзшше 10 календарних 
дшв.
6.3. Належним доказом наявносП вигцевказаних обставин i i'xHbOi тривалост1 будуть служ и т 
дов1дки, яю видаються Торгово-промисловою палатою Укра'ши.

7. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ CTOPIH
7.1. За невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть вщповщалыпсть 
вщповщно до чинного законодавства Укра'ши.
7.2. Якщо тара та/або упаковка не вщповщае вимогам, що пред’являються до збирання та 
перевезення конкретного виду вщход1в згщно чинного законодавства Укра'ши, вимогам безпеки, 
умов даного Договору, в тому чишн вимогам ст. 6 цього Договору, що призвело до неможливосН 
Виконавцем виконати сво!' зобов’язання за Договором та прийняти вщходи, Замовник компенсуе 
вартють транспортних витрат зг!дно виставленого рахунку.
7.3. Кожна 3i Стор1н зобов'язуеться збершати конфщенц1йн1сть i гарантуе нерозголошення трет1м 
особам ф1нансово\', правовой техшчно!, комерц1йно1 та 1ншоТ 1нформацп, яка отримана в ход! 
виконання Сторонами цього Договору.
7.4. Вимога про збереження конфщенцшносД не вщноситься до розголошення загальнодоступноУ 
шформацп i розголошенню 1нформац1Г, запитуваноУ в передбачених законодавством УкраУни 
випадках.
7.5. Вимога про збереження конфщенщйносД залишаеться в сшп протягом 3-х рок1в гпсля 
закшчення терм1ну дй цього Договору.

8. ВИР1ШЕННЯ СПОР1В
8.1. Сторони вир1шують Bci спори i розб1жносД, яю можуть виникнути при виконанн1 цього 
Договору, шляхом переговор1в. Якщо в результат! переговор!в м!ж Сторонами не було досягнуто 
згоди, або в раз! вщмови одн!е'! i3 Сторш вщ проведения переговор!в, спори виршуються вщповщно 
до чинного законодавства УкраУни.

9. 3MIHA УМОВ ДОГОВОРУ
9.1. Умови цього Договору можуть бути змшеш за взаемною згодою Сторш, за винятком 
обов'язкового внесения змш до цього Договору у випадках змши законодавчих i пщзаконних 
нормативно-правових аютв, як1 впливають на вщносини Стор1н за цим Договором, про як! Сторона- 
iHiuiaTop зобов'язуеться повщомляти !ншу Сторону в письмовому виглядг

10. 1НШ1 УМОВИ
10.1. Цей Догов1р складений в 2 оригшальних прим!рниках, яю мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожноУ i3 Стор!н.
10.2. У випадках, якщо Додатком до даного Договору передбачено шли умови, то застосовуються 
умови, зазначеш в Додатку.
10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством 
Укра'ши.



10.4. 3 метою виконання умов Закону Укра'ши «Про захист персональных даних» №2297-VI в1д 
01.06.2010 р Сторони добровольно надае свою безумовну згоду на обробку персональных даных 
один одного, яю стали вщомими в результат! правовых вщносин за Договором. Обробка включае, 
але не обмежуючись, 36ip, реестрацпо, накопичення, збер!гання, адаптащю, поновлення, 
використання та поширення (включаючи передачу), знищення персональных даних, як! 
обробляються Сторонами, будь-якою особою, пов'язаною 3i Сторонами вщносинами контролю, з 
метою ведения, включаючи, бухгалтерского облшу та податковоУ звгшост!, а також бази даних 
контрагенте. Сторони шдтверджують, що вони ознайомлен! з правами зпдно 3i ст. 8 Закону 
Укра'ши «Про захист персональных даних».
10.5. Bci додатки, змши та доповнення до цього Договору д1ють i е його невщ'емною частиною 
тшьки в тому випадку, якгцо вони виконаш в письмовш форм! та пщписаш повноважними 
представниками Сторш.
10.6. На момент укладення Договору Виконавець е платником податку на прибуток пщприемств на 
загальних пщставах, Замовник е платником податку на прибуток пщприемств на загальних 
пщставах та платником податку на додану вартють.

11. TEPMIH ДН ЦЬОГО ДОГОВОРУ
11.1. Цей Догов!р набувае чинност! з моменту пщписання його обома Сторонами i д1е до 
«31» грудня 2019 р., а в частит невиконаних зобов'язань - до повного ix виконання.
11.2. Цей Догов1р може бути достроково роз!рваний за взаемною згодою Сторш або за ппщативою 
одше!' i3 Стор1н з обов'язковим письмовим повщомленням про це шшо! Сторони не менше н!ж за 30 
(тридцять) календарных дшв до передбачувано! дати роз!рвання.
11.3. Взаемовщносини сторш, не врегульоваш цим Договором та Додатком до нього, регулююгься 
вщповщно до чинного законодавства Укра'ши.
11.4. Шсля пщписання цього Договору та Додатка до нього Bci попередн! домовленост! м1ж 
Сторонами втрачають силу.
11.5. Сторони домовилися, що копи докуменПв, що надаються в ход! виконання даного Договору, 
мають юридичну силу до моменту обмшу оригшалами (такий обмш повинен бути проведений 
протягом 10 календарных дшв з моменту вщправлення / отримання копи).

Виконавець: Замовник:
ТОВ «НВК «Укрекопром» ТОВ «ВП «ПОЛ1САН»
Юридична адреса: 40000, м. Суми,
65012, м. Одеса, пров. Катаева, 4 вул. 1вана П!ддубного, 25
нежиле примщення цокольного поверху № 14 р\р 26001000003951
№ СДРЦОУ - 39624900 в АТ «УкрекДмбанк»
п/р 26004000003181 МФО 322313
в ПАТ «Акцюнерний банк «Швденний» № СДРПОУ 32318370
МФО 328209 1ПН№ 323183718197
Витяг з реестру ПДВ № 1515534501032 Витяг з реестру платнишв ПДВ
1ПН№ 396249015539 № 1618194500962 

т/ф (0542) 650-621

(•.?§ /Данкевич В.1./ (Ie I Омелсчко/
W \  — ——
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\ / % ^ /i{ г



ДОДАТОК № 1
до Договору № АС-62 вщ 03 липня 2019 р

м. Суми «03» липня 2019р.

Товариство з обмеженою вщповщальшстю «Науково -  виробнича компания
«Укрекопром», 1меноване надал1 «Виконавець», в oco6i директора Данкевич B.I., який д1е на 
пщстав1 Статуту, з одше! Сторони, та

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
1НДПРИСМСТВО «ПОЛ1САН» 1меноване надал1 «Замовник», в oco6i директора Омелечко Юли 
В1ктор1вни, що д1е на пщстав1 Статуту з mmol' Сторони, прийшли до угоди про наступне:
1. Номенклатура вщход1в:
1.1. Виконавець, вщповщно до лщензн М1н1стерства екологи та природних pecypcie Украши 
р1шення № 327 в1д 06.09.2016 року, надае послуги 3i збирання, перевезення, збершання, обробленпя, 
оргашзащ'! утитзащУ, знешкодження, видалення в!дход1в, що утворюються в результат! 
господарсько! д1яльност1 Замовника:
1.2. Номенклатура вщход1в i догов1рна цша:

№
з/п Найменування вщхеццв

Од.
вим.

Цша за од. з 
урахуванням 

20 % ПДВ, грн.

1Л. В1дпрацьован11ндустр1альн1 масла (моторш) кг 5,04

1.2. В1дпрацьован1 люм1несцентн1 лампи шт 15,00

1.3. Зношен1 автопокришки кг 3,00
2. Порядок оплати послуг:
Передоплата в po3Mipi 100% - протягом 5 (п'яти) календарних дн1в з моменту отримання рахунку вщ 
Виконавця).
3. Зазначеш в п. 1.2 Додатку цши заф1ксован1 до: «31» грудня 2019 р.
4. Навантаження вщход1в здшснюе: Замовник
5. Прийом i розвантаження вщход!в зд1йснюе: Виконавець
6. Будь-як1 зм1ни умов, передбачених даним Додатком, оформляються письмовою угодою Стор1н. 
У раз1 зм1ни вартост1 послуг або шших умов, зазначених у Додатку, Сторони шдиисують Додаткову 
угоду, при цьому колишня редакц1я Додатку припиняе свою дно.

Виконавець:
ТОВ «НВК «Укрекопром»
Юридична адреса:
65012, м. Одеса, пров. Катаева, 4 
нежиле примщення цокольного поверху № 14 
№ СДРПОУ - 39624900 
п/р 26004000003181
в ПАТ «Акцюнерний банк «Швденний»
МФО 328209
Витяг з реестру ПДВ № 1515534501032 
1ПН№ 396249015539

/В.1. Данкевич^

Замовник:
ТОВ «ВП «ПОЛ1САН»
40000, м. Суми, 
вул. 1вана Пщдубного, 25 
р\р 26001000003951 
в АТ «УкрекОмбанк»
МФО 322313 
№ СДРПОУ 32318370 
1ПН№ 323183718197 
Витяг з реестру платниюв ПДВ 
№ 1618194500962 
т/ф (0542) 650-621

.В. Омелечко /













м. Суми
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 0  ? 0 6 ~  W

07 червня 2018 р.

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»(надалі іменується - «Постачальник»), в особі директора Омелечко Ю.В., 
діючої на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВ «Перший клас» (надалі іменується - «Покупець»), в особі директора Воронова В.В., який 
діє на підставі Статуту -  з другої сторони, а разом -  Сторони, а окремо -  Сторона, уклали цей Договір 
поставки (надалі -  Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, 

передавати у власність Покупця товар (вторинну сировину: поліетилен, стрейчплівку, макулатуру тощо), 
а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, приймати та оплачувати 
цей товар.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що поставляється, його часткове 
співвідношення, а також вартість товару відображаються у видаткових накладних.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ
2Л. Постачальник приймає усні або письмові заявки Покупця на поставку товару та відпускає 

Покупцеві товар дня після подання Покупцем заявки на умовах ЕХ\У (склад Постачальника за 
адресою: м. Суми, вул. Воєводіна, 25) згідно з правилами 1НКОТЕРМС-2000.

2.2. Сторони можуть змінити умови (базис) поставки Товару або окремих його партій.
2.3. Датою поставки вважається дата отримання Товару Покупцем. Право власності на товар 

переходить до Покупця з моменту отримання Товару та відповідної відмітки про це у видатковій 
накладній.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Покупець оплачує товар за ціною, що вказується у видаткових накладних, рахунках-фактурах.
3.2. Покупець зобов’язується оплачувати Товар протягом десяти банківських днів з моменту 

поставки. Оплата товару здійснюється Покупцем, зокрема, на підставі рахунку-фактури Постачальника.
3.3. Форма оплати -  безготівкова, шляхом перерахування грошових коштів Покупця на 

розрахунковий рахунок Постачальника.

4. ТАРА, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ
4.1. Товар відпускається Покупцю в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження товару під час його 

транспортування і зберігання згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов, або згідно з 
домовленістю Сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть 

відповідальність передбачену чинним законодавством та цим Договором.
5.2. У разу неналежного виконання умов даного Договору винна Сторона сплачує пеню в розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період нарахування пені, за кожен день невиконання 
зобов'язання.

5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються Сторонами 
шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 
законодавства.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання, несвоєчасне

або неналежне виконання будь-якого обов’язку за цим Договором, якщо вищезазначене невиконання, 
несвоєчасне або неналежне виконання обумовлене обставинами, які знаходяться за межами розумного 
контролю та волі Сторін (форс-мажор). Форс-мажорними визнаються, але цим переліком не 
обмежуються, такі обставини: пожежі, повені, землетруси, епідемії, епізоотії чи інші стихійні лиха та



техногенні катастрофи, повстання, ембарго, валютні обмеження, інші дії органів державної влади, які 
роблять неможливим виконання Постачальником своїх обов’язків, війна и військові дії будь-якого типу 
(включаючи громадянську війну), окупація, мобілізація, порушення громадського 
порядку, загальнонаціональні страйки.

6.2. Про настання/припинення форс-мажорних обставин Сторони зобов'язані попередити одна одну 
протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення/припинення.

Неповідомлення про настання/припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права 
посилатися на них.

Достатнім підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ виданий Торгово- 
промисловою палатою України чи іншим уповноваженим органом державної влади.

6.3. Результатом виникнення форс-мажорних обставин являється продовження строку виконання 
обов’язків або строку дії Договору на період їх тривалості, якщо Сторони не вирішать інакше.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж 14 календарних днів, кожна із Сторін має 
право відмовитись від цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони. У такому 
разі Сторони підписують Додаткову угоду про розірвання Договору та проводять взаєморозрахунки по 
ньому.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та скріплення 

печатками.
7.2. Договір діє до 31.12.2018 року, а в частині взаємних розрахунків між сторонами до повного їх 

виконання.
7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей 

Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється відповідною 
додатковою угодою.

7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному 
для кожної із Сторін Договору.

7.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України.

7.6. На момент підписання даного Договору Постачальник є платником податку на прибуток на 
загальних підставах.

7.7. На момент підписанння даного Договору Покупець є платником податку на прибуток на 
загальній системі оподаткування.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Постачальник Покупець

ТОВ «ВИ «ПОЛІСАН»
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Воєводіна, 25 
р/р 26006000131088
в ф-лії АТ «УКРЕКСІМБАНК», в м. Сумах
МФО 397003
Код ЄДРПОУ 32318370
ІПН № 323183718197
Св-во платника ПДВ 200025953
Контактна особа за договором: Мозгова Л.М.

ТОВ «Перший клас»
Адреса: 40000, м. Суми. вул. Рибалко, 2 оф. 402 
р/р 26005055009943
МФО 337546 банк ПАТ КБ ПриватБанк 
ЄДРПОУ 38601944 
т е л .050-6062417



ДОГОВІР ЮО-В 2/150
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

/ / ОШ/&

М. Суми „15” 08 2019 р .
Товариство з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН», в особі директора Олійника Олексія Степановича, що діє на підставі Статуту 
(далі - Виконавець), з однієї сторони, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛІСАН» в особі директора з логістики Ярош Юлії Олексіївна, яка діє на підставі Довіреності № 1027 від 28.12.2019 р. (далі - 
Споживач), з другої сторони, у відповідності до типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1070 
від 10 грудня 2008 року «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» уклали цей договір (далі 
Договір) про нижченаведене,
1.Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов'язується 
своєчасно оплачувати ці послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором на підставі рішення Сумської 
міської ради від 18.03.2015 року № 4128-МР та відповідно до Правил благоустрою території міста Суми, затв. рішенням CMP № 848-МР від 
23.06.2004 року та Схеми санітарної очистки міста Суми, затв. рішенням виконкому СМР № 592 від 19.11.2013 року.

Перелік Послуг
2 Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з побутовими відходами (далі - Послуги). У складі Послуг: послуги з захоронення 
побутових відходів надаються згідно укладеного між ТОВ «А-МУССОН» та КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР договору.
3. Послуги з вивезення побутових відходів надаються за контейнерною схемою.
4. Для збирання, сортування, вивезення побутових відходів, у тому числі полімерних відходів, скла, паперу, металів використовуються 
технічно - справні контейнери об’ємом - 1,1 куб.м., вантажопідйомністю не більше 250-300 кг, у кількості 1 шт., які на умовах окремих 
договорів Споживач може взяти в користування у Виконавця.
5. Для розташування контейнерів Споживачем, відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства, відводиться майданчик з 
твердим покриттям.
6. Тверді побутові відходи вивозяться Виконавцем планово-регуляторним способом на підставі нижченаведеного графіку вивезення або в
залежності від наповнення контейнерів за замовленням Споживача.

Графік вивезення:

АДРЕСА контейнеру (-ів), 
що підлягають вивозу

Кількість контейнерів, що підлягають вивозу, у розрізі днів тижня

понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота | неділя
Вул. І. Піддубного, 25 За попереднім викликом

............... ........................ "  "1 •—  1 1 1 ______
7. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.
8. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимоги до якості Послуг
9. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з 
поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки Споживача
10. Споживач має право на:
1) одержання своєчасно та належної якості Послуг згідно із законодавством і умовами Договору;
2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну 
вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання 
Послуг з вини Виконавця;
4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;
5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за Послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або 
зниження їх якості, якщо вищеназване сталося з вини Виконавця;
6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та 
інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;
7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання Послуг;
9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та 
видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;
10) укладання додаткового договору реструктуризації боргу;
11) розірвання Договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору, за умови отримання згоди 
Виконавця на розірвання Договору.
11. Споживач зобов’язується:
1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з його вини;
3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому Послуги;
4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;
5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 21 Договору;
6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна);
7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;
8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких 
майданчиків;
9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарно-технічному стані, забезпечувати освітлення в темний час 
доби;
10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів з упеможливленням переповнення контейнерів; утримувати контейнери 
відповідно до вимог санітарних норм і правил, складати тверді побутових відходів (тому числі залишки продуктів, овочів, фруктів, також 
після їх переробки та споживання) у власні пакети для сміття, що не допускають їх протікання, не допускати звалення у контейнери та на 
контейнерні майданчики небезпечних відходів, рослинних відходів (гілля, листя, трави, ялинок);
11) нести відповідальність за користування контейнерами відповідно до вимог санітарних та технічних норм і правил та діючого 
законодавства.

Права та обов’язки Виконавця
12. Виконавець має право:
1) вимагати від Споживача утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;
2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, запобігати їх переповненню та протіканню;
3) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;



4) припинити/зупинити надання Послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та 
Договором;
5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача;
13. Виконавець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасність надання і відповідну якість Послуг діючому законодавству та умовам Договору;
2) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію за вимогою Споживача;
3) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача, вживати заходів до усунення порушень якості Послуг, 
проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, або неналежної якості, якщо 
ці порушення сталися з вини Виконавця;
4) своєчасно та за власні кошти проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням Послуг, що виникли з вини 
Виконавця;
5) у відповідності до законодавства України інформувати Споживача про намір зміни тарифів на Послуги;
6) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з захоронения побутових відходів;
7) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів;
8) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання з вини Виконавця 
графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього 
транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати Послуг
14. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
15. Оплата вартості Послуг Споживачем здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше ніж протягом останнього дня місяця 
наступного за місяцем, в якому було надано Послуги.
16. Ціна на Послуги за Договором відповідає тарифам, встановленим рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2019 року № 397 та 
складає 162,79 грн. (сто шістдесят дві грн. 79 коп.), вт.ч. вартість захоронения побутових відходів - 36,26 грн. (тридшггь шість грн. 26 коп.).
17. Середньомісячна вартість Послуг за Договором за 1 (один) календарний місяць розраховується виходячи з фактичного об’єму вивезених відходів та 
виходячи з вартості вивезення 1 куб.м, відходів відповідно до п. 16 до цього Договору.
18. У разі зміні вартості, обсягу, назви Послуг, Виконавець запроваджує їх у відповідності з рішенням органу місцевого самоврядування 
на підставі законодавства України, про що письмово без внесення змін до Договору повідомляє Споживача протягом 15 днів з дня таких 
змін.

Відповідальність сторін за порушення Договору
19. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
20. У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його 
представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.
Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку 
проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком 
параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.
21. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. 
При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня. що настає за останнім днем граничного строку внесення-плати за послугу 
відповідно до пункту 15 цього Договору.

Умови внесення змін до Договору
22. Внесення змін до цього Договору здійснюється укладанням сторонами додаткової угоди у відповідності до законодавства України.

Форс-мажорні обставини
23. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є 
наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Строк дії, умови продовження та припинення дії Договору
24. Договір укладається з дати підписання і діє до 30 квітня 2020 року.
25. У разі повторного визначення Виконавця виконавцем Послуги дія Договору продовжується на строк такого визначення.
26. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії ні одна із сторін не заявила про відмову від 
Договору або про його перегляд та така заява Споживача погоджена Виконавцем.
27. Дія Договору припиняється шляхом розірвання за взаємною згодою сторін, рішенням суду або у інших випадках, передбачених 
законодавством України.

Прикінцеві положення
28. Спори та розбіжності, що можуть виникнуги під час надання Послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між 
сторонами, вирішуються в судовому порядку.
29. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Споживача, другий - у 
Виконавця.
30. Укладанням цього Договору припиняється дія раніш укладеного договору між Виконавцем та Споживачем, що не звільняє Споживача 
від виконання зобов’язань по сплаті боргу за раніш укладеним договором.
31. Споживач укладанням Договору підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та 
витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій 
населених пунктів.
32. Шляхом підписання цього договору Споживач надає згоду на обробку та використання персональних даних у спосіб, передбачений 
Законом України «Про захист персональних даних» та вважається повідомленим про включення його персональних даних до бази 
Виконавця та забов’язується у десятиденний строк надавати Виконавцю повідомлення про зміну його персональних даних

Реквізити та підписи сторін

Виконавець 
ТОВ «А-МУССОН»
40004, м. Суми, в. Леваневського, 10/1, офіс.27, 
код ЄДРПОУ 3506815, 
р/р 26004924426768, МФО 320478, 
в АБ «УКРГАЗБАНЮі . 
тел. (0542) 775-771/

Директор

Споживач
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»

О.С. Олійник

40007, м. Суми, вул. I. 
Тел. /факс: (0542) 65-0; 
Код за СДРПОУ 
р/р 26001455019197 
МФО: 300528 Витя:' 
1ПН№ 3231837181 
Директор 3 лопс
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ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про надання послуг із знешкодження та захоронения 

твердих побутових відходів №0303/2014 від 03.03.2014 р.

м. Суми «01» червня 2015 р.

ВИКОНАВЕЦЬ: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Ситника Сергія Валентиновича, що діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та
ЗАМОВНИК: ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», в особі директора Омелечко Юлії Вікторівни, що діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, на підставі п.6.3., п.6.4. Договору про надання послуг із 
знешкодження та захоронения твердих побутових та негабаритних відходів №0303/2014 від
03.03.2014 року (далі -  Договір), уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли до згоди внести змінив розділ 3 Договору та викласти його в такій редакції:
«З.ВАРТІСТЬ РОБІТ

«3.1. Ціна договору визначається в національній валюті України -  гривні та дорівнює 
сумарній вартості наданих послуг відповідно до актів виконаних робіт.
3.2. Загальна сума оплати за Послуги визначається відповідно до розрахунку шляхом множення 
загального обсягу утвореного ТПВ на тариф, встановлений відповідним рішенням виконавчого 
комітету Сумської міської ради. Вартість послуг по цьому Договору складає 16,10 грн. (в тому 
числі ПДВ) за 1 м3 відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №142 від
20.05.2015 р.».
2. Відповідно до ч.32 ст.631 Цивільного кодексу України дія цієї Додаткової угоди 
розповсюджується на відносини, що склалися між Сторонами.
3. Ця Додаткова угода укладена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної зі сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК 
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР

ПОКУПЕЦЬ
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»

Юр./фактична адреса: 40009, м.Суми, 
Вул. Комсомольська,27 
п/р 2600201622490 МФ0325365 
у відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК» 
м.Суми, вул.Горького, 22 
Код ЄДРПОУ 34328815 
ІПН 343288118190 
Ойш авш ика ПДВ №100261795

66-06-04; 66-06-03;

/Ситник С.В.

Адреса: 40000, м. Суми, вул. Воєводіна, 25
р/р 26009374348700
банк АТ «УкрСиббанк» м.Суми
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 32318370
ІПН №323183718197
Св-во платника ПДВ 200025953
Тел.:(0542)650-621

Директор^ /Омелечко Ю.В.

/$ 7/У гу //
су?//
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ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про надання послуг із знешкодження та захоронения 

твердих побутових відходів №0303/2014 від 03.03.2014 р.

м. Суми «01» червня 2015 р.

ВИКОНАВЕЦЬ: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Ситника Сергія Валентиновича, що діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та
ЗАМОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН», в особі директора Омелечко Юлії Вікторівни, що діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, на підставі п.6.3., п.6.4. Договору про надання послуг із 
знешкодження та захоронения твердих побутових та негабаритних відходів №0303/2014 від 
03.03.2014 року (далі -  Договір), уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли до згоди внести зміни в пункт 6.1. Договору та викласти його в такій 
редакції:
«6.1.Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками 

Сторін та діє до 31.12.2016 р.».
2. Ця Додаткова угода укладена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної зі сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК 
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР

ПОКУПЕЦЬ
ТОВ «ВИ «ПОЛІСАН»

Юр./фактична адреса: 40009, м.Суми, 
Вул. Комсомольська,27 
п/р 2600201622490 МФ0325365 
у відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК»

Адреса: 40000, м. Суми, вул. Воєводіна, 25
р/р 26009374348700
банк АТ «УкрСиббанк» м.Суми

у МФО 351005
Код ЄДРПОУ 32318370 
ІПН№ 323183718197 
Св-во платника ПДВ 200025953 
Тел.:(0542)650-621

'мелечко Ю.В.



ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про надання послуг із знешкодження та захоронения 

твердих побутових відходів №0303/2014 від 03.03.2014 р.

м. Суми «12» грудня 2016 р.

ВИКОНАВЕЦЬ: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Ситника Сергія Валентиновича, що діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та
ЗАМОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН», в особі директора Омелечко Юлії Вікторівни, що діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли до згоди внести зміни в пункт 6.1. Договору та викласти його в такій 
редакції:
«6.1.Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками 

Сторін та діє до 31.12.2017 р.».
2. Ця Додаткова угода укладена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної зі сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ
КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СМР ТОВ «ВИ «ПОЛІСАН»

Юр./фактична адреса: 40009, м.Суми, Адреса: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25 
Вул. Комсомольська,27 р/р 26001000003951 в АТ «Укрексімбанк»
п/р 2600201622490 МФ0325365 МФО 322313
у відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК» у Код ЄДРПОУ 32318370 
м.Суми, вул.Горького, 22 ІПН № 323183718197
Код ЄДРПОУ 34328815 Витяг з реєстру платників ПДВ № 1618194500962
ІПН 343288118190 Тел. :(0542)650-621
Свід.платника ПДВ №100261795 
Тел./факс (0542) 66-06-04; 66-06-03;
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Конструкторське бюро системного програмування  

 
topaz.eco@gmail.com 

(044) 248-32-78   
 

 

 

ЕОЛ+ 
 
 

Погоджено: 
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 

лист 3141/10/2-10 від 27.03.2007 
 
 

РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ  

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ  
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Суми 25 -7,7 13 180    
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик    
 
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    
1 1 1 Труба 444 1 29 -1   10 0,63 3,8 20  
  2 Труба 444 1 5 10   10 0,25 0,29 20  
  3 Труба 444 1 16 -10   10 0,28 0,38 20  
  4 

Автомобільни
й транспорт 

 1 -25 100 -30 100 2 0,05 0,3 20  

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 
 
 Код міста Код пром. 

майд. 
Код 

джерела 
Код 

речовини 
Сумарний викид 

т/рік 
Коеф. упоряд. 

осідання 
Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 1 - 

------- 
10226 

 1 0,0019          

   03000 
------- 
2902 

 1 0,0096          

  2 07000 
------- 
11812 

 1 0,0004          

  3 11000 
------- 
2752 

 1 3,47E-5          

  4 03000 
------- 
2902 

 1 0,005775          

   04001 
------- 
301 

 1 0,023433          



   05001 
------- 
330 

 1 0,004167          

   06000 
------- 
337 

 1 0,051875          

   11000 
------- 
2754 

 1 0,008085          

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 
- 

------- 
10226 

Титану діоксид 0,5 1 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 1 

07000 
------- 
11812 

Вуглецю діоксид 0 1 

11000 
------- 
2752 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 03000 

------- 
2902 

b   0,4         

 04001 
------- 
301 

b   0,325         

 06000 
------- 
337 

b   0,4         

 
 



Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 
- 

------- 
10226 

Титану діоксид 

03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 

06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 

07000 
------- 
11812 

Вуглецю діоксид 

11000 
------- 
2752 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 
1 16 -1 2000 2000 25 25   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 
Найменування 

міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 
1. Суми 0 2 5 8 13 0,5 1 1,5   15  5 5 1 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
0 / 10226  Титану діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

-84 -1 0,000505 0,001009 0,00 1,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
141 -1 0,000505 0,001009 180,00 1,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-59 -51 0,000502 0,001004 330,00 1,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-59 49 0,000502 0,001004 30,00 1,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
116 49 0,000501 0,001003 150,00 1,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

16 124 0,205045 0,410091 150,00 13,00 4 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
41 99 0,204997 0,409993 180,00 13,00 4 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 99 0,204982 0,409965 0,00 13,00 4 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 99 0,204906 0,409812 180,00 13,00 4 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-109 99 0,204888 0,409775 0,00 13,00 4 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

16 124 0,085472 0,427360 150,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
41 99 0,085275 0,426374 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 99 0,085216 0,426082 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 99 0,084908 0,424539 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-109 99 0,084832 0,424160 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
5001 / 330  Сірки діоксид 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

16 124 0,006067 0,012135 150,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
41 99 0,006009 0,012018 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 99 0,005992 0,011983 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 99 0,005900 0,011800 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-109 99 0,005878 0,011756 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
6000 / 337  Оксид вуглецю 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

16 124 2,045320 0,409064 150,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
41 99 2,044883 0,408977 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 99 2,044754 0,408951 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 99 2,044071 0,408814 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-109 99 2,043903 0,408781 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
11000 / 2752  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

16 49 0,000026 0,000026 90,00 0,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
66 -26 0,000026 0,000026 195,00 0,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-34 -26 0,000026 0,000026 345,00 0,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-9 -51 0,000026 0,000026 300,00 0,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
41 -51 0,000026 0,000026 240,00 0,50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

16 124 0,011772 0,011772 150,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
41 99 0,011659 0,011659 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-84 99 0,011625 0,011625 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
16 99 0,011448 0,011448 180,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

-109 99 0,011404 0,011404 0,00 13,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

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

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання) 

20205265853 
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності) 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 
 

1. Планована діяльність 
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво складу сипучих матеріалів,  по  вул. 

Івана Піддубного, 25 в м. Суми. 
Склад сипучих матеріалів, що проектується,  призначений для прийому,  зберіганню та 

видачі сировини для виготовлення водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів. Зберігання 

сипучих матеріалів відбувається на підлозі складу. Склад сипучих матеріалів являє собою 

прямокутну, одноповерхову, однопрольотну будівлю.  
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 

місце провадження планованої діяльності) 
2. Суб’єкт господарювання  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІСАН», код ЄДРПОУ –  32318370; 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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), 
юридична адреса:  40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25,  тел.: 050-307-05-07. 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; 

поштова адреса: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000; електронна адреса:  ovd.sumy@gmail.com; 
номер телефону: 0-542-77-08-61; контактна особа: Шкробот І.В. 

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням державного архітектурно-
будівельного контролю Сумської міської ради.   

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 

35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 

оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку 

з оцінки впливу на довкілля. 
Відповідно до Закону України від 18.06.2020 р № 733-IX Про внесення зміни до статті 17 

Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню 

Додаток 18
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коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності проводиться 

у формі надання письмових зауважень та пропозицій (у тому числі в електроному вигляді).  
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 

планованої діяльності 
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; 

поштова адреса: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000; електронна адреса:  ovd.sumy@gmail.com; 
номер телефону: 0-542-77-08-61; контактна особа: Шкробот І.В. 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації; 

поштова адреса: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000; електронна адреса:  ovd.sumy@gmail.com; 
номер телефону: 0-542-77-08-61; контактна особа: Шкробот І.В. 

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, 

з якого громадськість може ознайомитися з ними 
1. Офіс ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», що розташований за адресою 40000, м. Суми, вул. Івана 

Піддубного, 25,  тел.: 050-307-05-07, контактна особа – Гончарова Наталія Миколаївна. 
2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. 

Горького, 21; контактний номер телефону - (0542) 700-390, 700-395. 
Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з 

07.09.2020 р. з 9.00 до 17.00. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, 

контактна особа) 

mailto:ovd.sumy@gmail.com
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ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 29475 0410001

від 12 серпня 2020р. Одержано банком
12 серпня 2020р. 15:58:00

Платник ВП ПОЛIСАН ТОВ
Код 32318370
Банк платника ДЕБЕТ рах.N СУМА
СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" UA343375460000026009055036161

11596,10
Отримувач ДЗДЕ Сумської ОДА
Код 43518790 КРЕДИТ рах.N
Банк отримувача UA248201720313211001201017878
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ
Сума словами
Одинадцять тисяч п'ятсот девяносто шість грн 10 коп
Призначення платежу
*;32318370; 25010100; Плата за провед. гром. обговор. в проц. оцiнки впливу на довк., зг. дог. № 32 вiд 17.07.2020, рах. №36 вiд 06.08.2020, Без
ПДВ.

ДР

М.П. Підписи
Проведено банком
12.08.2020 15:58:00
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