
Заява про екологічні наслідки (ЗЕН) 
 

Замовник: Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з  
                  відходами» 
Об'єкт:      Рекультивація полігону ТПВ в м. Слов’янськ Донецької області 
 
1.Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення 
     Проектований об'єкт - рекультивація полігону ТПВ по вул. Цілинна в м. Слов’янськ, 
Слов’янського району, Донецької області. Метою планованої діяльності є здійснення реку-
льтивації закритого полігону ТПВ для: відновлення продуктивності і господарської цінності 
порушених земель; забезпечення можливості подальшого корисного використання займа-
них полігоном територій (за лісогосподарським призначенням). Рекультивація закритого 
полігону ТПВ це комплекс робіт спрямованих на відновлення господарської цінності зе-
мель, поліпшення навколишнього середовища.  Рекультивація полігону ТПВ здійснюється 
в два етапи: технічний і біологічний. Технічний етапу рекультивації включає: виположуван-
ня склонів полігону, спорудження системи дегазації, створення рекультиваційного багато-
функціонального покриття. Біологічний етап  включає: добір багаторічних трав, підготуван-
ня ґрунту, сівбу і догляд за посівами, садіння дерев або чагарників з поверхневою корене-
вою системою. Система дегазації (збирання та утилізації біогазу) на полігоні ТПВ створюєть-
ся щоб уникнути шкідливого впливу біогазу на навколишнє природне середовище та насе-
лення, для попередження виникнення горіння відходів в тілі полігону ТПВ.  
2.Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього при-
родного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологі-
чних ситуацій 
     Виконана оцінка   впливу на навколишнє середовище визначила наступне: при рекуль-
тивації полігону ТПВ не виникають забруднення, що можуть зробити вплив на стан навко-
лишнього середовища. Планована діяльність не зробить негативного впливу на водне та 
повітряне середовище, стан рослинного і тваринного світу.  Вплив планованої діяльності 
на навколишнє середовище обумовлений: викидами забруднюючих речовин від пересув-
них джерел (автотранспорт), що носять тимчасовий характер (на момент реалізації пла-
нованої діяльності) та  регулюються ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 4277:2004 - є нормативни-
ми; викидами установки для знешкодження/утилізації біогазу, вплив незначний, концент-
рації шкідливих речовин не перевищують нормативів ГДК; утворенням твердих побутових 
та рідких відходів. Поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог чинного за-
конодавства і не вплине на стан навколишнього природного середовища. 
     Реалізація планованої діяльності не призведе до виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій. 
3.Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічної риску та безпеки для життє-
діяльності населення при здійсненні планованої діяльності. Заходи, що гарантують 
здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів 
     Вплив на атмосферне повітря при реалізації планованої діяльності незначний. Викиди 
від пересувних джерел (транспортні засоби) в межах нормативних, встановлених  ДСТУ 
4276:2004, ДСТУ 4277:2004. Забруднені стічні води не утворюються. Тверді побутові від-
ходи (0,4 т/міс) зберігаються в спеціальних контейнерах, вивозяться для захоронення на 
полігон ТПВ. При реалізації планованої діяльності будуть рекультивовані 10,26 га пору-
шених земель. Установка знешкодження/утилізації біогазу буде знешкоджувати більше 
300 тис. м3 біогазу до складу якого входять: метан - 40...60 %, діоксид вуглецю - 30...45 
%, азот, сірководень, кисень, водень та інші гази - 5...10 %.  Реалізація планованої діяль-
ності спрямована на виконання вимог законів України «Про відходи», «Про охорону зе-
мель», «Про охорону навколишнього природного середовища».  Для забезпечення здійс-
нення планованої діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів проектом 
передбачено: поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства; вико-
нання робіт відповідно до вимог робочого проекту та ДБН В.2.4-2-2005; використання    
транспортних засобів викид яких відповідає  вимогам ДСТУ 4276:2004, ДСТУ 4277:2004. 
Прийняти проектні рішення відповідають чинному законодавству, забезпечать екологічну 
безпеку реалізації планованої діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормати-
вів.         
 
 
 
 



4.Перелік залишкових впливів 
     При реалізації планованої діяльності залишкові впливи відсутні. 
5.Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і 
шляхи її здійснення.  
     На виконання вимог чинного законодавства про участь громадян України у публічних 
слуханнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище 
на стадії розміщення, проектування,  та будівництва об'єктів, та з метою реалізації  прав 
громадян щодо участі в обговоренні та внесенні пропозицій до проектів щодо розміщення 
і будівництва об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного 
середовища, внесення пропозицій щодо будівництва цих об’єктів до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, місцева громадськість інформована через 
засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Слов’янської міської ради про плановану 
діяльність.      
6.Зобов'язання замовника, щодо здійснення проектних рішень 
     Замовник зобов'язується в повному об'ємі реалізувати всі технічні, організаційні, фі-
нансові і інші рішення, передбачені робочим проектом. Замовник зобов’язується дотриму-
ватись вимог законів України: «Про відходи», «Про охорону земель», «Про охорону атмо-
сферного повітря», Водного Кодексу України, «Про охорону навколишнього природного 
середовища», діючих норм та правил. 
 

  


