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Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ). 
1. Пояснювальна записка     –   1 том. 
2. Графічні матеріали           –   6 аркушів. 
 

Склад графічних матеріалів: 

1.  Ситуаційна схема М  1: 50 000  лист  №  1; 

2. Опорний план. План існуючого 

 використання території. М  1:  1000 лист  №  2; 

3.  Проектний план. Схема організації руху  

транспорту та пішоходів.М  1:  10000  лист  №3; 

4. Проектний план (на перспективу). М  1:  1000  лист  №  4; 

4. Схема проектних планувальних обмежень                 М  1:  5000  лист  №  5; 

5.Схема проектних планувальних обмеженьМ  1:  10000  лист  №  6; 

6. Схема вертикального планування та 

 інженерної підготовки території.М  1:  1000  лист  №  7; 

7.Схема інженерних мереж та споруд                             М  1:  1000  лист  №  8. 

 
Зміст  пояснювальної  записки : 

1.    Підстава для розроблення детального плану території.  

2.    Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 

3.    Стисла історична довідка. 

4.    Оцінка існуючої ситуації: 

- використання  території; 

- стан навколишнього середовища; 

- характеристика будівель; 

- характеристика об‘єктів культурної спадщини; 

- характеристика інженерного обладнання; 

- характеристика транспорту; 

- планувальні обмеження. 

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

забудови  на вільних територіях та за рахунок реконструкції. 

6.     Характеристика видів використання території 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні   

умови та обмеження забудови ділянок. 

8. Основні принципи планування та забудови території, формування 

архітектурної композиції. 

9.     Житловий фонд та розселення. 

10. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 

обслуговування. 

11. Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів. 

12.  Інженерне забезпечення території, розміщення магістральних інженерних 

мереж та споруд.  

13.  Інженерна підготовка та інженерний захист території. Вертикальне 

планування і використання підземного простору. 
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14.  Комплексний благоустрій з організацією зелених зон. 

15.  Першочергові заходи. 

16.  Охорона навколишнього прироного середовища. 

17.Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності. 

18.  Основні техніко-економічні показники ДПТ. 

19.  Додатки. 
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1. Підстава для розроблення детального плану території (передмова). 

Детальний план територіїполігону твердих побутових відходів на 
території Залузької сільської ради Яворівського району Львівської 
областірозроблений на замовлення Яворівської районної державної 
адміністрації згідно розпорядження №1058/02-06 від 09.11.2018р на підставі 
таких вихідних даних: 

 
1) завдання на проектування; 

2) геодезичного знімання М - 1:500, наданого замовником. 

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території 

площею  ~5,0га. 

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі І - ша черга – 

5 років. 

 

Проект розроблений у відповідності з: 

- Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- ДБН Б.2.2-12:2018«Планування і забудова територій»; 

- ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів»; 

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

- ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів». 

 

В адміністративному відношенні ділянка знаходиться в Яворівському 

районі Львівської області і розташована на схід (відстань 4-5 км) від міста 

Яворів та 8-9 км на захід від міста Новояворівськ. 

Безпосередньо ділянка полігону розташована на місті колишніх ставків-

відстійників Яворівського ДХП "Сірка". 

Проектована ділянка (ДПТ) обмеженаозелененими територіями. З півночі 

розташовані недіючі очисні споруди. Із сходу грунтова дорога. 

 

2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 

Фізитко-географічні умови: 

Грунти.Досліджувана територія відноситься до Західно-Європейської 

платформи в зоні її зчленування з Передкарпатським передовим прогином.  
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Південно-західна межа зони співпадає з крупним скидом, який проходить 

по лінії Яворів-Розвадів-Заболотці-Журавно, відокремлюючи Львівську 

крейдову впадину від прогину.Львівська крейдова впадина має асиметричну 

будову, її східне крило занурюється на захід - південний-захід під кутом 1-2
0
, а 

південно-західне крило має ухил 3-4
0
. На крилах впадини при загальному 

моноклінальному заляганні порід палеозойські відклади ускладнені вторинною 

складчастістю і місцями розривними дислокаціями.У геоморфологічному 

відношенні ділянка відноситься до району Надсанської моренно-зандрово-

алювіальної рівнини. В геологічній будові району бере участь різноманітний 

комплекс порід, який у віковому відношенні охоплює відрізок часу від кембрію до 

антропогену, характеристика яких наводиться нижче. 

Неогенові відклади мають повсюдне  поширення. Представлені 

неогенові відклади в досліджуваному районі баденським і сарматським 

ярусами. В межах району глибина покрівлі  залягання горизонту збільшується з 

25,0 м сходу до 100,0 м на заході.  В складі баденського ярусу виділяють три 

під'яруси: (нижньо-, середньо- і верхньобаденський).Нижньобаденські відклади 

представлені глауконітовими пісковиками, літотамнієвими вапняками з 

рідкими прошарками глин і мергелів. В складі середньобаденського під'ярусу 

виділяють тираську світу літологічно представлену фаціями сульфатних і 

карбонатних утворень (гіпси, ангідрити, вапняки) потужністю від 10,0 до 25,0 

м. Відклади верхньобаденського підярусу представлені утвореннями косівської 

світи і повністю перекривають тираські утвореннях. Вони складені зеленувато-

сірими і сірими вапняковистими глинами з прошарками алевролітів, пісковиків 

і туфів. Сарматські відклади представлені потужною товщею дашавської 

світи, товща якої складена переважно глинами з рідкими проверстками 

пісковиків, алевролітів пісків та туфів, що визначає їхні водотривкі 

властивості.. Відклади є слабообводненими.  

Четвертинні утворення повсюдно перекривають корінні породи. У 

фаціальному відношенні в складі четвертинних утворень виділяють 

флювіогляціальні, алювіальні, елювіальні, делювіально-елювіальні: а) 

флювіогляціальні відклади представлені кварцовими пісками різних відтінків 

сірого і жовтого кольору, в основному, дрібно-середньозернистими, з 

незначним вмістом зерен більш грубих фракцій і з рідкими уламками 

кристалічних і осадових порід. Відмічається слабка шаруватість розрізів, а 

також незначне збагачення глинистим матеріалом. Потужність 

флювіогляціальних відкладів невитримана і змінюється в широких межах від 2 

м до 14 м, іноді більше; б) алювіальні відклади. Розріз сучасного алювію 

представлений шарами пісків і суглинків, які чергуються між собою і мають 
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потужність 0,5-4,0 м; в) делювіальні і делювіально-пролювіальні відклади. 

Найбільш поширені в розчленованому рельєфі. Формуються за рахунок 

відкладів, які залягають вище по схилу, від складу яких і відстані переміщення 

залежить їх речовинний і механічний склад. Представлений суглинками з 

уламками корінних порід потужністю 1,0-3,0 м; г) елювіальні відклади. 

Розвинуті у вигляді смуг і плям на відносно плоских вододільних грядах, де 

представлені корою вивітрювання корінних неогенових порід з великою 

кількістю щебеню і брил. Потужність відкладів 1,0-5,0 м; д) делювіально-

елювіальні відклади. До даного горизонту віднесені продукти змінювання 

корінних порід, які переважно залягають на місці утворення (елювій) і незначно 

переміщені з материнського субстрату (делювій). Складаються вони з валунно-

уламкової суміші, суглинків і супісків з уламками корінних порід, які 

суцільним чохлом покривають вододіли і схили.Рельєф території досліджень 

рівнинний, техногенно  трансформований.Поверхня досліджуваної ділянки (в 

межах пробурених свердловин (див. креслення ІГ-01) рівна з нахилом на 

південний-захід - захід. Абсолютні відмітки її змінюються в межах 249,1-254,3 

м.Територія існуючого полігону має вигляд правильного прямокутника зі 

сторонами приблизно 200х260 м. Основним сучасним фактором формування 

рельєфу ділянки існуючого полігону є техногенна діяльність людини. 

Результатом такої діяльності є формування ландшафту кар’єрного типу, а саме 

чергування уступів та відвалів різної висоти та площі, вкритих товщею 

побутового сміття різної потужності. Видима потужність сміття становить 5,0-

7,0 м. 

Клімат району помірно-континентальний, з помірно м’якою зимою, 

тривалою вологою весною, нежарким дощовим літом і теплою, порівняно 

сухою осінню. Для цієї зони характерні низький атмосферний тиск і висока 

вологість повітря. Переважаючі над територією атлантичні повітряні маси  

сумісно з впливом багатьох метеорологічних факторів викликають часті, іноді 

зливові дощі, швидку зміну погоди та обумовлюють нестійкий сніговий покрив. 

Найхолоднішим місяцем є січень з середньомісячною температурою за 

багаторічний період - 3,34ºС, найтеплішим місяцем є липень з 

середньомісячною температурою +18,22ºС. Середньорічна температура повітря 

+7,72ºС.Річна амплітуда (різниця між середньою температурою самого теплого 

і самого холодного місяців) складає 21,56ºС. Поява додатніх середньодобових 

температур спостерігається в кінці лютого на початку березня, встановлення 

від’ємних температур, частіше за все, відноситься до першої декади грудня. 

Період з температурою понад +10ºС становить 156-163 дні. 
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По кількості опадів район робіт відноситься до вологої зони. 

Середньорічна кількість опадів складає 695,28 мм і досягає в багатоводні роки 

994-999,4 мм. Річний розподіл опадів характеризується максимумом в червні-

липні (86,6-92,83 мм) і мінімумом в січні-березні (39,54-41,5 мм).Максимальна 

кількість опадів (36,7% від річної суми) випадає в літній період року, коли 

опади випадають у вигляді інтенсивних короткочасних злив. В зимовий період 

випадає атмосферних опадів 18,5% від річної кількості.Стійкий сніговий 

покрив встановлюється не кожного року і спостерігається в середньому на 

протязі 67% зимового періоду. Утворюється він в кінці другої декади грудня і 

повністю сходить в другій-третій декадах березня. Висота снігового покриву 

складає 9-43 см, при середньому значенні 15 см.Глибина промерзання ґрунту 

змінюється в межах 24,0-30,0 см, початок промерзання наступає в середині 

листопаду, повне відтаювання – в першій декаді квітня.В зимовий період року 

спостерігаються часті відлиги, які сприяють поповненню підземних вод в цей 

період. 

Район робіт відрізняється порівняно високою відносною вологістю. 

Найбільш вологим місяцем в році є січень, лютий, вересень, жовтень, листопад 

і грудень. Максимальна відносна вологість повітря 83-87% спостерігається в 

грудні, мінімальна 59% - в травні. Середньомісячна відносна вологість повітря 

змінюється протягом року в межах 60-80%. Середньорічне значення відносної 

вологості досягає 80%. 

На основі польових та лабораторних досліджень із врахуванням віку, 

генезису, фізико-механічних характеристик ґрунтів, на глибину буріння до 6,0 

м виділені наступні інженерно-геологічні елементи (ІГЕ): 

 ІГЕ 1. Насипний ґрунт (tIV) – дамб та захисних споруд відстійників - 

представлений щебенем та валунами з піщано-глинистим заповнювачем до 10-

20% від обʼєму,   нерівномірно злежаний, сірий, жовто-сірий; 

 ІГЕ 1а. Насипний ґрунт (tIV) – залишки породи (пульпа) в відстійниках 

та глинистий протифільтраційний екран, представлений глинистими ґрунтами 

текучопластичної та мякопластичної консистенції з незначним включенням 

щебеню мергелю та вапняку, замулений, насичений водою, зарослий 

травянисто-чагарниковою рослинністю, з домішкою органічних решток у 

верхній частині, місцями темно-сірий, сірий; 

 ІГЕ 1б. Насипний ґрунт (tIV) – відвали побутового сміття з прошарками 

глинистих ґрунтів, неоднорідний, не злежаний; 
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 ІГЕ 2. Рослиннийґрунт (еІV) зустрічається локально, суглинок 

напівтвердий, слабогумусований, темно-жовто-сірий; 

 ІГЕ 3. Суглинок напівтвердий  (edІIІ) однорідний, з малопотужними 

прошарками піску пилуватого водонасиченого, сірий, жовто-сірий. 

 Характер напластування ґрунтів виділених інженерно-геологічних 

елементів наведено на кресленнях ІГ-02, ІГ-03, ІГ-04. 

 Гідрогеологічні умови. На період вишукувань на глибину до 6,0 м в 

межах ділянки відкрито четвертинний водоносний горизонт.Основним 

джерелом живлення горизонтів є атмосферні опади. 

 Характер рельєфу (рівнинний) території та існуючого сміттєзвалища 

сприяє тому, що із сучасних фізико-геологічних процесів переважають процеси 

водного характеру.Це зокрема, площинний змив та ерозія, локальні 

підтоплення. Будівельні роботи, без застосування застережливих заходів, 

активізують геологічні та інженерно-геологічні процеси.   

3. Стисла історична довідка 

Постанова уряду СРСР «Про розширення виробництва сірки в Західній 

Україні» поклало початок розробці Яворівського 

та Немирівського родовищ сірки табудівництву гірничо-хімічного 

комбінату (ГХК). Це зумовило проектування та будівництво нового поселення 

для робітників сірчаної промисловості. Вибір місця його розташування 

узгоджено з вибором ділянки для будівництва ГХК з усім комплексом 

основних і супутніх промислових підприємств. 

Завдання на проектування житлового поселення «Сєрний» (потім цю назву 

змінено на «Янтарне») для Яворівського ГХК (ЯДГХП «Сірка») керівництво 

хімічної промисловості СРСР і Львівського економічного району доручили 

«КиївНДІП містобудування» Держбуду СРСР 22 квітня 1964. Спеціалісти 

Держгірхімпроекту розглядали два варіанти розміщення комбінату: «західний», 

за яким ГХК мав розміститися західніше кар'єру (див. Яворівський кар'єр), в 

напрямку міста Яворів, і «східний» — з розміщенням комбінату на схід від 

покладів сірки. 

Після техніко-економічних розроблень обох варіантів, їх порівняння та 

розгляду передпроектних матеріалів Держбудом СРСР у січні 1965 року 

ухвалили рішення про доцільність будівництва ГХК біля східного краю 

родовища. Вибір «східного» варіанту зумовив доцільність вибору місця 

розселення робітників теж зі східного боку кар'єра із забезпеченням санітарно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
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гігієнічних розривів. Поселення заклали на відстані 5 км на південний схід від 

промислової зони сірчаного комбінату. Фактично будівництво міста 

розпочалось 1970 року. 

У червні 1969 року, коли селищу «Янтарне» присвоїли назву 

«Новояворівське», тут проживало 1019 мешканців. На початку 1970 р. 

збудували першу середню школу, розраховану на 1280 учнів, згодом — Палац 

культури «Кристал» із актовим залом на 800 місць, лекційним залом і 

бібліотекою. 

20 січня 1986 селище отримало статус міста. 

У 2008 постановою Верховної Ради України Новояворівське 

перейменовано на місто Новояворівськ. 

23 вересня 2008 року Верховної Ради України прийняла постанову № 578-

VI, за якою вмежі міста включено 757,2 га земель, які перебувають у віданні 

Новояворівської міської ради, та затверджено загальну площу міста — 974,9 га. 

Встановлено нові межі міста. 

В липні 2015 року Новояворівськ відсвяткував своє 50-ти річчя від дня 

заснування. За весь цей час було збудовано понад 420 тис. м² житла (8 378 

квартир), 3 середні школи на понад 5 тис. учнів, навчально-виховний комплекс 

Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. — ліцей», 2 початкові школи на 760 учнів, 9 

дитячих садків (5 із них зараз діють), школу мистецтв на 460 учнів, 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат на 960 учнів, професійний ліцей 

(до 1 лютого 2004 р. — ПТУ) на 1200 учнів (за проектом, зараз навчаються 

830—860), лікарняний комплекс з поліклінікою на 500 відвідувачів, лікарню на 

300 місць. 1984 року завершено будівництво Палацу культури «Кристал» із 

великою залою на 720 місць і актовою залою на 250 місць, танцювальною 

залою, буфетом-кафе, виставковою залою, бібліотекою, хореографічним класом 

тощо. 

 

3. Оцінка існуючої ситуації. 

 

Стан використання земельних ділянок в межах ДПТ. 

Земельна ділянка загальною площею 5,0га розташована на землях 

Залузької сільської ради, Яворівського району Львівської області. 

Цільове призначення земельної ділянки – 11.02га. Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Кадастровий номер – 4625884500:08:000:0006. 

Функціональне призначення ділянки– для облаштування полігону 

твердих побутових відходів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%C2%BB
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На дані земельній ділянці розташований полігон ТПВ м.Новояворівськ з 

наявними структурними об’єктами. 

На даний час ділянка складування ТПВ не відповідає вимогам ДБН В.2.4-

2-2005 «Полігони твердих побутових відходів». 

Земельна ділянка, на якій будуть розміщеніспоруди облаштування 

полігону ТПВ м.Новояворівськ, за основним напрямом використання категорії 

цільового призначення відноситься до порушених земель та забруднених під 

час експлуатації сміттєзвалища. 

 

Стан навколишнього середовища. 

Навколо ділянки розміщені озеленені території, відстійники. Промислові 

та складські об'єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний 

екологічний стан навколишнього середовища на території ДПТ відсутні. 

Полігон твердих побутових відходів за класом санітарної характеристики 

відноситься до об’єктів ІІ класу з 500 – метровою санітарно-захисною зоною. 

За містобудівними факторами наміри забудови і використання 

відповідають містобудівним умовам і обмеженням. Даний висновок необхідно 

підтвердити результатами геологічних вишукувань на подальшій стадії 

проектування. 

При розміщенні полігону твердих побутових відходіву разі виявлення, 

необхідно перенести родючий шар землі в район сільськогосподаського 

використання земель згідно будівельних норм. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування 

можна характеризувати як задовільний. 

 

Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, 

ступеню зносу). 

Новояворівський полігон ТПВ діюче підприємство, експлуатується з 2002 

року. 

В межах земельної ділянки розташовані об’єкти Новояворівського 

полігон ТПВ: 

-полігон ТПВ; 

-контрольно пропускний пункт; 

-адміністративно-побутова будівля; 

-контрольно-дезинфікуюча зона; 

-автомобільна вага; 

 

Характеристика об’єктів культурної спадщини. 

На території опрацювання об′єкти культурної спадщини відсутні. 
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Характеристика інженерного обладнання. 

Територія ДПТ забезпечена електропостачанням. Із західної сторони 

земельної ділянки полігону ТПВ проходить лінія ПЛ-10кВ з трансформаторною 

підстанцією. КТП-10/6/0,4кВ. 

 

 

Характеристика транспорту. 

Наявна під’їзна гравійна автодорога від траси Львів-Яворів до території 

Новояворівського полігонуТПВ довжиною 3,7км. 

 

Планувальні обмеження. 

На ділянку проектування розповсюджуються наступні планувальні 

обмеження: 

- межі земельного відводу проектованої ділянки; 

- червоні лінії вулиці Миру (25м); 

- охоронна зона повітряної ЛЕП (2м); 

- прибережно-захисна зона водойми (25 м); 

Інші планувальні обмеження відсутні. 

 

4. Розподіл території по функціональному призначенню. Розміщення 

забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції. 

 

В основу комплексної переробки ТПВ закладено важливу екологічну 

проблему та можливість використання ТПВ як джерела сировини та енергії. 

Сортування змішаних побутових відходів дасть можливість їх подальшого 

вторинного використання та утилізації, продовжить термін експлуатації 

реконструйованого полігону ТПВ. 

Проектована ділянка планувально розділяється на адміністративно-

господарську зону та зону захоронення відходів. 

Проектом необхідно виділити адміністративно-господарську зону з 

набором об’єктів промислового, побутового та допоміжного призначення з 

системою інженерного забезпечення: 

-КПП (існуюча); 

-контрольно-дезінфікуюча зона - яма мийки коліс (існуюча); 

-автомобільна вага (існуюча); 

-адміністративна будівля (існуюча, реконструкція); 

-побутова будівля; 
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-сортувальна лінія комплексу МСЛ-1 із пресуванням вторсировини та 

складуванням; 

-склад паливо-мастильних матеріалів; 

-повітка для зберігання техніки; 

-електромеханічна майстерня; 

-ємкість збору фільтрату; 

-дренажна насосна станція перекачки фільтрату; 

-відкрита автостоянка; 

-трансформаторна підстанція; 

-пожежні водойми; 

-очисні споруди поверхневих стоків (сепаратор нафтопродуктів 

продуктивністю ,30л/с (10 л/с – господарьска зона та 20 л/с  поверхневий стік із 

карт); 

-освітлення території господарської зони; 

-огорожа території земельної ділянки; 

-внутрішньо-майданчикові під’їзні дороги. 

До зони складування ТПВ віднесено: 

-карта складування №1 (реконструкція); 

-карта складування №2 (нове будівництво); 

 

Карти складування ТПВ займають південно-західну частину полігону на 

площі 3,5 га і розділені на дві частини існуючу карту № 1 та проектовану карту 

№ 2. В межах існуючої карти № 1 є в наявності заскладоване сміття в кількості 

14,4 тис. м3, що розташовуєтьтся за межами земельної ділянки та в межах 

запроектованих автодоріг та гідротенічних споруд. Перед початком 

облаштування карти № 1 необхідно звільнити цю площу від заскладованого 

сміття, шляхом переміщення його на площу існуючого полігону. 

Для влаштування протифільтраційного екрану на площі дна карти № 2 

влаштовується котлован. Після виконання планування ділянки бульдозером, за 

рахунок влаштування обвалування формується чаша, яка екранується 

підстиляючим шаром геотекстилю Tiptex BS 25 щільністю 300г/м
2
, 

геомембраною HDPE 1,5мм з захисним шаром геотекстилю 300г/м
2
 Tiptex BS 

25 по дну та укосах огороджувальної дамби та 0,5м привантаження із 

суглинистого грунту. Для закріплення гідроізолюючих матеріалів 

влаштовується анкерна траншея, яка після їх укладки засипається. 

Всередині карти № 2 прокладається дренаж для відводу фільтраційних 

вод карти складування ТПВ у ємкість збору фільтрату. 

Дамби обвалування карт складування ТПВ формуються із суглинистого 

грунту: на існуючій карті № 1 лише з південно-східної частини, на 
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проектованій карті № 2 – по всьому периметру карти. Висота дамб обвалування 

становить 2 м із закладенням укосів 1:2. Об’єм грунту необхідного для 

обвалування карти № 1 становить 1,82 тис. м3, для карти № 2=4,42 тис.м
3
. 

Після повного облаштування карти здійснюється експлуатація карти, 

шляхом укладки з пошаровим ущільненням не менше 0,60т/м
3
 з обов’язковою 

пересипкою інертним матеріалом т=0,2 м через 2,3 м по висоті укладених ТПВ, 

та формуванняям ярусів висотою 5 м. Об’єм заповнення карт складе 

226,24тис.м
3
 без врахування об’єму інертних прошарків. 

Після завершення експлуатації карти складування ТПВ передбачається її 

рекультивація шляхом влаштування багатофункціонального екрану з системою 

збору та відводу біогазу.  

Захисний багатофункціональний екран влаштовується на тіло 

спланованого полігону ТПВ в наступній послідовності: 

-влаштовується газовий дренаж із піску т=0,15 м для збору та відведення 

звалищного газу; 

-відсипається захисний шар грунту т=0,5 м з ущільненням, на якому не 

повинно бути гострих предметів та будівельного сміття; 

-укладається геотекстиль Tipptex BS25 щільністю 300 г/м
2
, який виконує 

роль захисного шару; 

-влаштування геомембрани GeoSvit HDPE - 1,5 мм, яка виконує роль 

гідроізоляції з обов’язковим зварюванням стиків; 

-укладання мембрани Ізоліт Profi Geo 10, яка буде виконувати функції 

відведення поверхневих вод з тіла полігону ТПВ; (розкатка рулонів з напуском 

0,15м, кріплення за рахунок шиповидних виступів) 

-відсипка захисного шару суглинистого грунту т=0,5 м; 

-відсипка родючого шару грунту т=0,3 м. 

Таким чином, загальна товщина захисного екрану становить 1,50м. 

 
Рис. Захисний екран поверхні полігону ТПВ 
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Після влаштування екрану передбачається проведення біологічної 

рекультивації шляхом посіву багаторічних трав. 

 

5. Характеристика видів використання території. 

 

В межах ДПТ передбачено наступні види використання території: 

- озеленені території загального користування; 

- промислові та комунальні території; 

- території транспортного використання - дороги та проїзди. 

 

6. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, 

містобудівні умови та обмеження забудови ділянок. 

 

Основним видом використання території в межах ДПТ є полігон ТПВ. 

 

Переважні види використання територій: 

- полігон твердих побутових відходів,  

- стоянки автотраспорту,  

-  промислові території, 

- СТО та автомийка. 

 

Супутні види використання територій: 

- квітники та газони; 

- об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури; 

- об’єкти пожежної охорони. 

 

Містобудівні умови та обмеження: 

 

1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 

20м. 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 15%. 

3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової 

забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного 

об’єкта не регламентується. 

4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній / ліній 

регулювання забудови – без відступу. Мінімально допустимі відстані від 

об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – згідно 

протипожежних, побутових та інсоляційних розривів. 

5. Планувальні обмеження - водоохоронна зона водойми (25м). 
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6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 

комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних 

мереж– охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ 92м).; 

 

7. Основні принципи планування та забудови території. 

 

Формування планувальної структури та архітектурної композиції. 

Проектне рішення детального плану території базоване на: 

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості; 

- врахуванні існуючої мережі вулиць; 

- врахуванні існуючих планувальних обмежень; 

- побажаннях та вимогах замовника, визначених у завданні на 

проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом; 

- врахуванні інтересів власників сусідніх земельних ділянок; 

- взаємозв'язках планувальної структури проекту з планувальною 

структурою існуючих кварталів. 

 

9. Житловий фонд та розселення. 

 

Житловий фонд відсутній. Будівництво житлового фонду не передбачене. 

 

10. Система обслуговування населення. 

 

Оскільки на території ДПТ житловий фонд та розселення відсутні, система 

обслуговування населення не передбачається. 

 

11. Вулична мережа. Транспортне обслуговування. Організація руху 

транспорту і пішоходів. 

 

На території проектування передбачено збереження та подальший 

розвиток існуючої під'їзної дороги. Експлуатаційні дороги влаштовуються в 

межах карт складування ТПВ. 

На території господарської зони біля адміністративної будівлі (існуючої) 

організовується майданчик для стоянки автомашин для 5 паркомісць, покриття 

ФЕМ. 

 

12. Інженерне забезпечення. Розміщення магістральних інженерних 

мереж, споруд. 

 

Живлення об’єктів полігону ТПВ м.Новояворівськ виконується від КТП-

100/10/0,4кВ. Влаштовуються внутрішньо-майданчикові мережі 

електропостачання. 
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Відведення дощових вод з території проводиться  каналізаційною 

мережею із лотками передбаченими генпланом. 

Найбільш забруднена частина поверхневого стоку проходить очистку від 

нафтопродуктів та завислих речовин у сепараторах нафтопродуктів – SO-

10(господарська зона) та 20 (поверхневий стік із карт) виробництва ТзОВ 

«Центр Стандарт Парк». Сепаратори обладнані «байпасом». 

Розрахункова витрата дощових вод становить: 

10,594 тис.м
3
/рік, 861 м

3
/добу, 123 м

3
/год, 315,4 л/с, в т.ч.: 

- господарська зона 2,500 тис.м
3
/рік, 276 м

3
/добу, 39,4 м

3
/год, 120,4л/с; 

- карти складування 8,094 тис.м
3
/рік, 585 м

3
/добу, 83,6 м

3
/год, 195,0 л/с. 

На сепаратори нафтопродуктів відводиться 30 л/с, 7,416 м
3
/рік. 

Умовно-чисті дощові та очищені дощові води господарської зони 

відводяться на поповнення втрат пожежних водойм та в технічну водойму із 

подальшим використанням для зволоження карт полігону. 

Для збору та регулювання подачі фільтрату на очищення передбачено 

будівництво двох ємкостей фільтрату обємом по 100,0м
3
 кожна. Одна ємкість 

буде служити як відстійник, в другій буде зберігатися очищений від домішок 

фільтрат.  

В літній період часу (квітень-жовтень) проектом передбачено 

використовувати фільтрат на полив карт складування за допомогою 

поливальних машин для можливості кращого ущільнення при проходці 

ущільнювачів, що дає можливість раціонально-вигідно використовувати площу 

карт складування.  

Спорудження ємкості передбачено виконати у виїмці розміром по 

зовнішньому контуру 12х12м. Заложення внутрішніх укосів 1:1,5. 

Перед екранізацією чаші ємкості необхідно добре спланувати поверхню 

чаші з ущільненням, щоб не було виступів гострих предметів та наявності 

будівельного сміття. 

Між ємкістю №1 та №2 прокладається водопропускна сталева труба 

діаметром 219х6мм, довжиною 6,0м на відмітці лотка труби на 0,5м нижче 

гребеня перемички. 

Екранізація ємкості проводиться в наступній послідовності: 

-по контуру ємкостей виконується анкерна траншея, для защемлення 

екрануючих шарів; 

-вистилається по чаші підстилаючий шар з геотекстилю Tipptex BS25 

щільністю 300г/м
2
; 

-укладається геомембрана Geosvit HDPE 1,5мм з обв’язкою зваркою по 

швах; 
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-відсипається грунт по контуру ємкостей на закриття анкерної траншеї з 

ущільненням. 

В південній частині від карт складування влаштовується колодязь із 

збірних залізобетонних кілець діаметром 2,0 м з внутрішньою ізоляцією для 

збору фільтраційних вод карт складування полігону ТПВ. 

Проектом передбачено обладнати колодязь насосною установкою - 

занурювальний насос ГНОМ 10-10 Q=10,0м
3
/год, Н=10м, N=1,1кВт з 

автоматичною системою включення за рівнем рідини в колодязі. Фільтрат за 

допомогою насосної установки перекачується в ємкість фільтрату. 

Згідно ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів витрата 

води на зовнішнє пожежогасіння складає 10 л/с, об’єм пожежних водойм 

повинен забезпечити трьохгодинний запас який складає 1008 м
3
. 

Передбачено дві пожежні водойми по 100,0м
3
 кожна із врахування 

додаткового обєму накопичення очищених дощових стоків 

В місці розташування пожежних водойм передбачається майданчик 

розмірами 12х12 м, а поблизу встановлюються покажчики згідно з НАПБ 

А.1.001, ГОСТ 12.4.026 та ДСТУ ISO 6309. 

 

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території. Вертикальне 

планування і використання підземного простору. 

 

В проекті передбачається влаштування нормативних кутів карт ТПВ 

згідно ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні 

положення проектування», дренаж фільтрату в основі карт полігону з подачею 

в екрановану ємність фільтрату. Забезпечити належне поверхневе 

водовідведення з території полігону та прилеглих територій. 

Дана територія не затоплюється паводковими водами, заболоченість та 

зсуви відсутні. Ділянка має спокійний рельєф зі  схилом на південь. 

При розробці проектної документації слід передбачати заходи щодо 

інженерної підготовки території, а саме: санітарних норм та вимогам інших 

відомств, необхідно передбачати заходи, що забезпечують попередження 

забруднення навколишнього середовища, та скидів неочищених стоків у 

існуючий струмок. 

При використанні ділянки під комплекс по управлінню комунальними 

відходами для покращення екології  прилягаючих до неї територій з метою 

виключення забруднення поверхневих та підземних вод необхідно виконати 

наступні заходи: 

 облаштування протифільтраційного екрану; 
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 створення дренажної системи для відведення очікуваної рідини та 

атмосферних опадів з тіла звалища; 

 усунення токсичності звалищних вод на біоплато, з подальшим 

скидом води в каналізаційний колектор; 

 створення режимної мережі спостережувальних свердловин для 

контролю за впливом комплексу на поверхневі та підземні води (з 

врахуванням існуючої); 

 виконати підсипку слабофільтруючими ґрунтами дна котловану в 

місцях виходу піщаних ґрунтів та ґрунтових вод потужністю 2,0-2,5 м, 

враховуючи амплітуду сезонних коливань УВГ та висоту капілярного підняття.  

Територія проектованого району щодо вертикального планування 

переважно сформована,  тому  потребує часткової інженерної  підготовки. 

Споруда передбачаються подвійного призначення для укриття людей 

відповідно вимог п.6.1.14 ДБН Б.1.1-14:2012. Термін пристосування підвальних 

приміщень для укриття населення (приведення у готовність) передбачається 24 

години. 

На території проектованої споруди передбачається встановлення 

електросирени і гучномовців для оповіщення людей та їх підключення до 

центральної системи оповіщення цивільної оборони області згідно з п.6.13 ДБН 

Б 1.1-14:2012. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 

наміченого використання та планувальної організації території, включені: 

А)  вертикальне планування території; Б)  поверхневе водовідведення. 

Для забезпечення цивільного захисту населення кварталу проектування 

передбачено ряд наступних заходів: 

а) укриття людей: 

- передбачати пристосування споруди подвійного призначення, а саме: 

споруди що можуть бути використані як і за основним функціональним 

призначенням, так і для захисту людей та найпростіші укриття - цокольні або 

підвальні приміщення, що знижують комбіноване ураження людей від 

небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій в проектованій забудові в межах 

ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 

(Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України. 

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення 

(приведення у готовність) передбачити 24 години. Дане підвальне приміщення 

може бути пристосоване і використовуватись як найпростіше укриття 

населення. Площа підвального приміщення, яке може бути пристосоване для 

укриття визначається з розрахунку не менше 2 кв.м. на 1 працівника.  
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Місцем збору евакуйованого населення кварталу проектування може 

передбачатись відкритий простір (поле), довкола території проектування. 

Кінцево місце евакуації населення визначається відповідним розділом ІТЗ ЦЗ 

(ЦО) генерального плану населеного пункту. 

б) оповіщення людей: 

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру необхідне своєчасне оповіщення людей про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також 

інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і 

матеріальних цінностей.  

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій і постійне інформування людей про них передбачається 

із використанням електросирени типу С-40 та гучномовця із підключенням їх 

до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області. 

 

14 .Комплексний благоустрій та озеленення територій. 

 

Передбачається проведення благоустрою прилеглої території з 

організацією відведення поверхневих вод з ділянки без зміни існуючих схилів 

рельєфу земельної ділянки. Передбачається система водовідведення – відкрита. 

Передбачаєтьсяогорожа території земельної ділянки по контуру землевідводу.  

При проектуванні даної території передбачено комплексний благоустрій 

території, зокрема: облаштування проїзної частини та тротуарів, влаштування 

зовнішнього освітлення, збереження та впорядкування зелених насаджень, 

газонів. 

 

15.Першочергові заходи 

 

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 15 років, в тому числі 1-ша черга 

– 5 років. Черговість реалізації ДПТ наступна: 

1-ша черга. 

а) реконструкція  існуючого полігону ТПВ; 

б) влаштування під’їзду, тротуарів. 

в)  влаштування нових карт складування твердих побутових відходів; 

г) будівництво комплексуадміністративно-побутових приміщень. 

2-га черга. 

а) прокладання інженерних мереж; 

в)  проведення комплексного благоустрою на території. 
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У разі зміни існуючої ситуації, зміни у черговості будівництва, виникнення 

нововиявлених обставин, що ускладнюють будівництво тощо, частина рішень 

по реалізації ДПТ можуть бути уточнені в межах розрахункового терміну ДПТ. 

 

16.  Охорона навколишнього природного середовища 

 

1. Зміст та основні цілі документа державного планування. 

Детальний план території полігону твердих побутових відходів на 

території Залузької сільської ради Яворівського району Львівської області, 

розробляється з метою відведення земельної ділянки для реконструкції 

полігону твердих побутових відходів для забезпечення належної експлуатації та 

подальшої рекультивації. 

На сьогодні у Львіській області, зокрема у м. Новояворівську складна 

ситуація у сфері управління відходами, зокрема відбувається збільшення 

обсягів утворення твердих побутових відходів (далі ТПВ). Захоронення 

відходів здійснюється неналежним чином та зі значними порушеннями, 

відсутня інфраструктура управління відходами, що зумовлює негативні 

наслідки як для довкілля, так і для суспільства. Така ситуація актуалізує 

потребу впровадження системного підходу до управління відходами. 

Вирішення таких проблем, уникнення поглиблення екологічної кризи і 

загострення соціально-економічної ситуації в суспільстві зумовило 

необхідність розроблення містобудівної документації для облаштування, 

реконструкції полігону ТПВ м. Новоявоівська. 

На даний час полігон ТПВ не відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005 

«Полігони твердих побутових відходів». Безпосередньо, ділянка полігону 

розташована на місті колишніх ставків-відстійників Яворівського ДХП "Сірка". 

Відповідно до вищенаведеного та зважаючи на необхідність визначення, 

опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування 

(Детального плану території полігону твердих побутових відходів на території 

Залузької сільської ради Яворівського району Львівської області) для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення 

заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних 

наслідків, з метою сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони 

довкілля, безпеки життєдіяльності населення, інтегрування екологічних вимог 

під час розроблення та затвердження документів державного планування, 

сформовано звіт. 

Звіт сформовано на основі принципів законності та об’єктивності, 

гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості 

інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового 

прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, 

міжнародного екологічного співробітництва та у відповідності до: 

-Земельного, Водного та Лісового кодексів України; 
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-Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

-Закону України «Про відходи»; 

-Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; 

-Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

-Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

-Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 

-Закону України «Про екологічну мережу України»; 

-Закону України «Про охорону земель»; 

 -Закон уУкраїни «Про рослинний світ»; 

-Закону України «Про тваринний світ»; 

-Закону України «Про мисливське господарство та полювання»; 

-Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів»; 

-ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»; 

-ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 

-ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 

-ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

-ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

-ДБН В.2.4-2:2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні 

положення проектування»; 

-ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

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

споруд»; 

-ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування»; 

-ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 

-ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна  кліматологія»; 

-ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування 

території (зонінг)»; 

-«Санитарные правила устройств и содержания полигонов твердых 

бытовых отходов» №2811-83; 

-Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених 

місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), ДСП 201-97; 

-ДБН В.2.4-5:2012 «Хвостосховища і шламонакопичувачі»; 

-СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений»; 

-СН 551-82 "Инструкция по проектированию и строительству 

противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для 

искусственных водоёмов"; 

-Постанова НКРЕКП від 04.04.2017 № 467 «Про затвердження ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів»;  
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- Рішення Львівської обласної ради № 580 від 21.12.2017 «Про 

затвердження Стратегії управління відходами у Львівській області до 2030 

року». 

Зазначимо, що відповідно до Стратегії управління відходами у Львівській 

області до 2030 року (додаток 5) проектований полігон є одним із семи 

регіональних об’єктів захоронення ТПВ включених до переліку облаштування 

(будівництва). 

 

2. Характеристика поточного стану довкілля на полігоні ТПВ. 

 

Ділянку розпочали використовувати для захоонення ТПВ у 2008 році. 

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 

01.08.2008 серія ЯЯ № 189706, загальною площею 5,00 га на території Залузької 

сільської ради Яворівського району Львівської області, для облаштування 

полігону твердх прутових відходів, надано Новояворівській міській раді 

відповідно до розпорядження голови Яворівської райдержадміністрації від 

25.07.2008 за № 347. 

В адміністративному відношенні ділянка знаходиться в Яворівському 

районі Львівської області і розташована на схід (відстань 4-5 км) від міста 

Яворів та 8-9 км на захід від міста Новояворівськ. 

Найближчі населені пункти в районі полігону ТПВ – м.Яворів (2,4км) на 

захід; с.Залужжя (3,0км) на північ; с.Ліс (1,8км) с.Терновиця (3,3км) на 

південний схід; с.Чолгині (3,2км) на південь. 

Земельна ділянка загальною площею 5,00 га розташована за межами 

населеного пункту на землях Залузької сільської ради, Яворівського району, 

Львівської області. 

Цільове призначення земельної ділянки – 11.02. Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Кадастровий номер – 

4625884500:08:000:0006. 

На сьогодні експлуатацію полігону здйснює КП «Новояворівськжитло» 

(м.Новояворівськ, вул.Шептицького, 5, Яворівського району, Львівської 

області, тел. 42-5-60). 

Полігон обладнано контрольно-пропускним пунктом, автомобільними 

вагами (автомобільна вага електронна тип ТВА-40-10-7(4)- Мобільна-Бф-12еha 

–НМВ8 --С3-25t-12В, виробництва компанії «Техноваги», призначена для 

статичного зважування автомобілів та автопоїздів загальною вагою 40,0 т. 

Відповідає вимогам ДСТУ ЕН 45501:2007 «Прилади неавтоматичного 

зважування. Загальні технічні вимоги і методи випробувань»). На проведення 

радіометричного контролю укладено угоду, контрольно-дезинфікуюча зона - 

наявна, частково влаштовано систему збирання та відведення фільтрату, 

ділянку полігону частково огороджено та обваловано. Система дегазації 

відсутня. Дозволи на викиди в атмосферу та спецводокористування – наявні.  
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Карти складування ТПВ займають південно-західну частину полігону на 

площі 3,5 га і розділені на дві частини існуючу карту № 1 та проектовану карту 

№ 2. В межах існуючої карти № 1 є в наявності заскладоване сміття в кількості 

14,4 тис. м
3
. На сьогодні на підприємстві працює 8 працівників та три одиниці 

техніки, з них – 2 бульдозери та трактор «БОПКАТ». 

Планова потужність полігону ТПВ м.Новояворівська - 353 200 тис. м
3
. 

На сьогодні полігон ТПВ м.Новояворівська обслуговує: м.Новояворівськ, 

с.Стені та с.Когути Новояворівської міської ради, всі населені пункти 

Яворівського району та  здійснює приймання  ТПВ із м.Львова - 40 т/добу 

(відповідно до угоди). 

На захоронення на полігон ТПВ всього поступає: харчові відходи (15000,0 

т/рік), інертні відходи (2500,0 т/рік), шкіра, гума (1000,0 т/рік), вуличний відсів 

(7500,0 т/рік), інші відходи (1750,0 т/рік), що в загальному становить 27750,0 

т/рік або при об’ємній вазі γ=0,600 т/м
3
 (в ущільненому стані на полігоні): 

27750,0:0,600=46250,0м
3
/рік. 

Плановий термін експлуатації полігону до 2029 року включно. 

Місце розташування полігону наведено на рис 1. 

 
Рис. 1 Ситуаційна схема розташування полігону ТПВ 

 

Санітарно-захисна зона запланованого об’єкту становить 500 м. 

Заплановану СЗЗ дотримано, в її межах відсутні окремі житлові будівлі. До 

найближчої житлової забудови (с. Ліс) відстань – 1, 8 км, відстань до 

Чолгинського орнітологічного заказника місцевого значення відповідає 

вимогам. 

Ділянка планової діяльності межує з ділянками статус яких на сьогодні не 

визначено. На відстані 200 м знаходиться ділянка (кадастровий номер – 

4625888600:03:000:1251), яка згідно цільового призначення зарезервована для 
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розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (код цільового 

призначення - 14.01), площа ділянки – 44, 865 га. 

Відстань від ділянки полігону до Яворівського озера – 970 м, до р. Шкло – 

800 м. 

 

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та 

стану його здоров’я на територіях полігону ТПВ.  

 

Земельна ділянка, на якій заплановано будівництво полігону ТПВ 

м.Новояворівськ, за основним напрямом використання категорії цільового 

призначення відноситься до порушених земель запасу (порушена під час 

видобутку сірки). 

В геоморфологічному відношенні ділянка ДПТ досліджуваного полігону 

твердих побутових відходів відноситься до Західно-Європейської платформи в 

зоні її зчленування з Передкарпатським прогином.  

Південно-західна межа зони співпадає з крупним скидом, який проходить 

по лінії Яворів-Розвадів-Заболотці-Журавно, відокремлюючи Львівську 

крейдову впадину від Передкарпатського прогину. 

Ділянка відноситься до району Надсанської моренно-зандрово-алювіальної 

рівнини.  

В геологічній будові району бере участь різноманітний комплекс порід, 

який у віковому відношенні охоплює відрізок часу від кембрію до антропогену. 

Неогенові відклади мають повсюдне поширення, представлені баденським 

і сарматським ярусами. 

Четвертинні утворення повсюдно перекривають корінні породи. У 

фаціальному відношенні в складі четвертинних утворень виділяють 

флювіогляціальні, алювіальні, елювіальні, делювіально-елювіальні. 

Рельєф території досліджень рівнинний, техногенно  трансформований. 

Поверхня досліджуваної ділянки  рівна з нахилом на південний-захід-захід. 

Абсолютні відмітки її змінюються в межах 249,1-254,3 м. 

Територія існуючого полігону має вигляд правильного прямокутника зі 

сторонами приблизно 200х260 м. Основним сучасним фактором формування 

рельєфу ділянки існуючого полігону є техногенна діяльність людини. 

Результатом такої діяльності є формування ландшафту кар’єрного типу, а саме 

чергування уступів та відвалів різної висоти та площі, вкритих товщею 

побутового сміття різної потужності. Видима потужність сміття становить 5,0-

7,0 м. 

Клімат району помірно-континентальний, з помірно м’якою зимою, 

тривалою вологою весною, нежарким дощовим літом і теплою, порівняно 

сухою осінню. Для цієї зони характерні низький атмосферний тиск і висока 

вологість повітря. Переважаючі над територією атлантичні повітряні маси  

сумісно з впливом багатьох метеорологічних факторів викликають часті, іноді 

зливові дощі, швидку зміну погоди та обумовлюють нестійкий сніговий покрив. 
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Найхолоднішим місяцем є січень з середньомісячною температурою за 

багаторічний період - 3,34ºС, найтеплішим місяцем є липень з 

середньомісячною температурою +18,22ºС. Середньорічна температура повітря 

+7,72ºС. 

Річна амплітуда (різниця між середньою температурою самого теплого і 

самого холодного місяців) складає 21,56ºС. 

Середньорічна кількість опадів складає 695,28 мм і досягає в багатоводні 

роки 994-999,4 мм. Річний розподіл опадів характеризується максимумом в 

червні-липні (86,6-92,83 мм) і мінімумом в січні-березні (39,54-41,5 мм). 

В зимовий період випадає атмосферних опадів 18,5% від річної кількості. 

Ґрунти досліджуваної території представлені, як природними так і 

техногенними, що були закладені у попередній період, функціонування 

Яворівського ДХП «Сірка», зокрема, піщано-глинистий ґрунт, сірий, жовто-

сірий, залишки породи (пульпа), глинистий ґрунт текучопластичної та 

мякопластичної консистенції з незначним включенням щебеню мергелю та 

вапняку; суглинок напівтвердий, слабогумусований, темно-жовто-сірий. 

За глибиною залягання ґрунтових вод ділянка відноситься до категорії 

підтоплених (п.2.95 "Пособие... к СНиП 2.02.01-83"). 

В межах ділянки відкрито четвертинний водоносний горизонт. Основним 

джерелом живлення горизонтів є атмосферні опади. 

Полігон твердих побутових відходів за класом санітарної характеристики 

відноситься до об’єктів ІІ класу з 500 – метровою санітарно-захисною зоною. 

До містобудівних умов та обмежень відносяться вимоги ДСП-173 і п. 10.34 

ДБН 360-92**, а саме: 

 необхідність забезпечення 500 – метрової санітарно-захисної  зони до 

житлової та громадської забудови і рекреаційних територій; 

 територія зони захоронення відходів повинна бути доступною для 

впливу сонячних променів і вітру; 

 рівень ґрунтових вод не повинен бути ближчим 2 м від основи 

полігону; 

 не допускається забруднення підземних вод; 

 територія полігону має бути захищена від талих і зливових вод. 

За містобудівними факторами наміри забудови і використання 

відповідають містобудівним умовам і обмеженням. Даний висновок необхідно 

підтвердити результатами геологічних вишукувань на подальшій стадії 

проектування. 

При розміщенні полігону твердих побутових відходів необхідно перенести 

родючий шар землі в район сільськогосподарського використання земель згідно 

будівельних норм. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування 

можна характеризувати як задовільний. 

Навколо проектованої ділянки розміщені озеленені території. 
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Промислові та складські об'єкти, що можуть здійснювати негативний 

вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища на території 

ДПТ відсутні. 

У разі не виконання заходів з облаштування, будівництва полігону ТПВ 

відповідно до вимог ДБН В.2.4-2:2005 «Полігони твердих побутових відходів. 

Основні положення проектування», якість компонентів довкілля може 

погіршитися, що в свою чергу зумовить погіршення стану навколишнього 

природного середовища загалом. 

Зазначимо, законодавством України визначено, що діяльність із 

захоронення ТПВ підлягає ліцензуванню. Надання державним регулятором, 

НКРЕКП ліцензії передбачає облаштування об’єктів захоронення ТПВ 

відповідно до ДБН В.2.4-2-2005. Оцінивши стан об’єкту захоронення ТПВ 

визначено, що частину полігону, де фактично розміщено ТПВ необхідно 

облаштувати (обвалування, ущільнення, перенесення відходів) на решті 

території необхідно збудувати карту складування відповідно до чинного 

законодавства та влаштувати систему збору та очищення фільтрату для 

полігону.   

 

4. Екологічні проблеми, ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування.  

У процесі будівництва та експлуатації полігону можливі різні ризики 

впливу на навколишнє природне середовище.  

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу 

(відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, 

шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в 

результаті  провадження планової діяльності) 

 

Відходи 

 

 

Оскільки основною діяльністю підприємства є забезпечення 

поводження з ТПВ, відходи будуть прийматися, 

відсортовуватися та захоронятися відновідно до вимог 

чинного законодавства України. У разі виявлення та 

ідентифікації, під час проведення робіт, небезпечних 

відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та 

утилізації відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

Відходи, що будуть утворюватися під час рекультивації та 

постопераційного періоду передаватимуться спеціалізованим 

підприємствам.  

Поверхневі та 

підземні води 

Створення додаткових впливів не передбачається. Плановані 

заходи усунуть неконтрольовані витоки забруднювачів з тіла 

полігону.  
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Очікується позитивний вплив: стабілізація схилів, усунення 

ризиків зсувів. Зокрема, проектом будівництва має бути 

передбачено використання спеціаьних метеріалів 

(геомембран, геотекстилю та ін), які унеможливлять 

потрапляння шкідливих речовин в поверхневі та підземні 

води. В проекті буівництва передбачено встановлення 

очисних споруд поверхневих стоків та фільтрату, а також 

влаштування моніторингових свердловин та забезпечення 

відбору проб не меше одного разу на рік з метою 

дослідження стану підземних вод. 

Ґрунт та надра Вплив на геологічне середовище можна вважати позитивним, 

адже, завдяки реалізації проекту відбудеться 

унеможливлення потрапляння фільтратів в ґрунт та надра, 

стабілізація схилів, усунення ризиків зсувів.   

Вплив на ґрунт в повному обсязі можна буде оцінити після 

розроблення проекту землеустрою по зміні цільового 

призначення земельних ділянок та розробки документації 

щодо зняття родючого шару ґрунту в порядку передбаченому 

ЗУ «Про землеустрій». 

Атмосферне 

повітря 

Під час проведення будівельних, земляних робіт, 

пересування техніки, будуть утворюватись такі забруднюючі 

речовини: 

оксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок (мікрочастинки та волокна); метан; вуглецю 

діоксид; дiоксид азоту. 

Дані речовини будуть утворюватись в незначних кількостях 

без перевищень норм ГДК.  

З метою зменшення викидів запроектувати систему 

вилучення біогазу. 

Акустичний 

вплив 

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, 

виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове 

навантаження. Під час експлуатації рівень технологічного 

шуму не перевищуватиме 75 ДБ. 

Світлове, 

теплове та 

радіаційне 

забруднення 

Очікування впливу не передбачається.  

Флора та  

фауна 

З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву 

фауну та флору не очікується. Покриття полігону не 

передбачає знищення рослин чи тварин. Проект не матиме 

впливу на дику природу. Негативний вплив на флору та 

фауну не передбачається.  

Позитивний – засів трав, висадка дерев, чагарників і т.д. 

зменшення площ поширення інвазивних та рудеральних 
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видів рослин та синантропних видів фауни. 

Геологічне 

середовище 

Очікується позитивний вплив. 

Технологічні 

ризики / аварії 

що можуть 

вплинути на 

здоров’я 

населення 

Оскільки на всіх полігонах ТПВ спостерігається утворення 

звалищного газу та самовільне загорання у теплий період 

року, слід враховувати потенційну можливість виникнення 

спонтанних пожеж під час експлуатації активної фази 

рекультивації. Для керування даним впливом необхідно 

забезпечити наявність достатньої кількості обладнання для 

пожежогасіння на місцях проведення робіт, детальне 

навчання робітників, обмежений доступ у зону робіт, 

забезпечення робітників належним захисним обладнанням 

(зокрема детекторами концентрації шкідливого газу тощо). 

 

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля. 

Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення  

передбачені такі заходи: 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів 

викидів забруднюючих речовин. 

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу проводиться підприємством (виробничий контроль). Зовнішній 

контроль здійснюється відповідними державними контролюючими органами. 

Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає: 

контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) і 

кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин; 

порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з 

нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами. 

Заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря повинні забезпечити виконання вимог, передбачених Законом України 

"Про охорону атмосферного повітря" та галузевими нормативними 

документами. 

Використання серійного технологічного обладнання з двигунами 

внутрішнього згорання, що мають відповідні сертифікати щодо викидів 

шкідливих газів. 

Впровадження сучасного обладнання та інноваційних планувальних 

рішень з метою зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери. 

Для скорочення викидів забруднюючих речовин в період НМУ 

(несприятливих метеорологічних умовах) узгоджується з нормативними 

докуметами по гідрометеорології та контролю природного середовища, згідно 

КД 52.0452-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях» розд.1.  

Шумозахисні заходи  

Використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного 

обладнання. 
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Застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких 

розміщено обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій. 

Вентиляційні установки, та обладнання, які є джерелами шуму і вібрації, 

встановлюють на віброізолюючих амортизаторах, в шумозахищених секціях. 

Озеленення території, зокркма висадка дерев по периметру полігону та 

висадка зелених насаджень на в період рекультивації. 

Заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами 

Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації 

відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та 

законодавства України. 

Всі типи відходів, що утворюватимуться в процесі виконання робіт з 

рекультивації, підлягають вилученню, накопиченню і розміщенню їх у 

спеціально відведених місцях з метою подальшої утилізації чи видалення. 

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє 

середовище передбачено забезпечення повного збирання, належного зберігання 

та недопущення знищення і псування відходів. В обов’язки особи, яку буде 

призначено відповідальною у сфері поводження з відходами на підприємстві 

буде входити моніторинг місця зберігання відходів та ведення первинного 

поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, 

збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.  

Заходи захисту геологічного та водного середовищ, ґрунтів 

З метою зменшення забруднення діючим обєктом захоронення ТПВ, 

поверхневих та підземних вод зплановане влаштування системи збору та 

очищення фільтрату, відведення дощових та талих вод, основу карти 

складування № 2  буде  вистелено гідроізоляційною геомембраною з високими 

технічними характеристиками, що забезпечить надійну ізоляцію підземних вод 

від забруднення. 

Зокрема, заплановано влаштування: протифільтраційного екрану, 

дренажної системи відведення фільтрату, захисного екрану для збирання і 

відведення поверхневої вод для зменшення кількості утворення фільтрату;   

прокладання канав збору та відведення незабруднених дощових та талих 

вод з тіла полігону; 

побудова системи відведення та очищення, забезпечать захист 

геологічного середовища. 

Заходи щодо пожежобезпеки. 

В зоні складування забороняється розведення вогнищ, спалювання 

відходів. Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розробляється 

перелік заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які 

регламентують поточну діяльність. 

Захисні заходи цивільноїоборони. 

Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені. 

Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним 

автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до 
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найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Львівської 

області. 

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і 

стороннього втручання в діяльність об'єктів. 

Дляпопередженнятазахистуоб'єктунеобхіднопроведеннянаступнихпоперед

жувально-захиснихзаходів: 

-посилення режиму пропуску на територію об'єкту, у тому числі шляхом 

встановлення системвідеоспостереженнятаохоронноїсигналізації на весь період 

експлуатації дозавершеннябіологічноїрекультивації; 

Влаштування огорожі території полігону; 

-щоденний обхід і огляд території і приміщень з метою виявлення 

сторонніх і підозрілих предметів, відкритих проходів, несправностей печаток, 

замків і т. д.; 

-проведення ретельного відбору персоналу та співробітників охорони 

підприємства; 

-чітке визначення повноважень, обов'язків і завдань персоналу об'єкта і 

співробітників служби безпеки; 

-підготовка і проведення періодичних оглядів об'єкту, з чітким 

зазначенням пожежонебезпечних та техногенно небезпечних місць, порядку та 

термінів перевірок місць тимчасового складування відходів, сортувального 

майданчика, майданчику для техніки, систем відведення дощових та талих вод, 

системи очищення фільтрату і т. д; 

-організація підготовки співробітників підприємства спільно з 

правоохоронними органами шляхом практичних занять щодо дій в умовах 

проявутероризму; 

-забезпечення всього персоналу засобами індивідуальногозахисту. 

Длязабезпеченнябезпечногофункціонуванняоб'єктуізапобіганняможливихт

ерористичних актів на його територіїрекомендується: 

-передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час. 

Ресурсозберігаючі заходи:  

 - для влаштування основи багатофункціональних шарів при технічній 

рекультивації використовуються малоцінні ґрунти, будівельні відходи ІV класу 

небезпеки; 

- влаштування сотрувальної лінії з метою збереження вторинних ресурсів 

та їх подальшого використання у якості сировини;  

- будівлі на території полігону відповідатимуть вимогам тепловитрат і 

відповідно зменшують витрати енергоресурсів; 

- збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом 

використання сучасного високоефективного теплового та 

електроосвітлювального обладнання. 

Захисні заходи для тіла полігону:  
- виположування та терасування всієї площі тіла полігону з формуванням 

кута схилів не більше 18°;  
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- влаштувння протифільтраційного екрану та дренажної системи вдведення 

фільтрату на карті складувагя №2; 

- влаштування системи відведення та очищення фільтрату з всієї території 

полігону; 

-  прокладання канав збору та відведення незабруднених дощових та талих 

вод;  

- влаштування захисного екрану поверхні полігону твердих відходів на 

ділянці  для збирання і відведення поверхневої (незабрудненої) води, збирання і 

утилізації біогазу, що відноситься до технічного етапу рекультивації згідно 

п.3.128 ДБН В.2.4-2-2005. 

Відновлюванні заходи. 
Створення рослинного шару по всій площині полігону. Засівання травами 

передбачене шляхом гідропосіву. Дерева та чагарники – вручну.  

З метою влаштування додаткового природного захисту території полігону, 

від розвіювання відходів, додаткового шумового захисту, покращення 

візуального вигляду,  звплановано влаштування озеленення по периметру 

ділянки полігону. 

Зважаючи на природні особливості території, тип грунту,  доцільно 

влаштувати рядові посадки (згідно п. 3.15, ДБН В.2.4-2:2005 «Полігони твердих 

побутових відходів. Основні положення проектування») з дерев породи верба, 

береза, сосна. З метою півищення ефективності заходу з озеленення 

рекомендовано висаджувати саджанці дерев висотою 2-3 метри. 

Охоронні заходи  

Передбачити систему моніторингу зі спостереженням за фільтратом на 

полігоні та у збірниках, за поверхневими водами в районі полігону, за 

підземними водами, за станом ґрунтів та здійснення контролюють за 

дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

На основі отриманих моніторингових результатів розроблятимуться 

рекомендації з коригування, покращення у роботі систем об’єкту. 

Компенсаційні заходи. 

Полігон, що здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря,  сплачує екологічний податок у відповідності до ст. 9 розділу I та 

розділу VIII «Податкового кодексу України».  

Під час рекультивації проектованого об’єкту будуть утворюватися викиди 

в атмосферу, як від стаціонарних, так і від пересувних джерел забруднення 

внаслідок чого буде сплачуватись екологічний податок. 

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в 

відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і 

вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону 

земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо. 

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому 

числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 
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довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 

років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків. 

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та 

здоров’я населення не передбачається.  

Оскільки відходи, що накопичено за межами карти складування № 1 буде 

переміщуватись, можливе виділення неприємного запаху та H2S, меркаптанів, 

CH4.  В зонах, близьких до високих концентрацій газу, може чинитися вплив на 

людське здоров'я. 

На стадії експлуатації система відведення газу та кінцевий шар покриття 

зменшать ризик пожежі від самозаймання. 

На стадії експлуатації, ризиків пожеж від самозаймання на об'єкті буде 

мінімальна, але факельні установки мають бути під особливим наглядом. Однак 

ця ймовірність є завжди, оскільки робоче середовище полігона залишається. 

Оскільки дорожній рух на під'їзній дорозі буде низькоінтенсивним, фактор 

ризику ДТП низький. 

Заходи з пом'якшення наслідків: 

Відповідне обладнання для гасіння пожеж (вогнегасники, водопостачання, 

тощо) повинно бути готовим до використання на об'єкті впродовж усієї 

тривалості рекультиваційних робіт. Цей протипожежний інвентар також буде 

корисним у разі випадкової пожежі, спричиненої несправністю двигуна, тощо. 

Обов’язковим є проведення навчання персоналу. 

Оскільки в рамках проекту потрібно буде здійснювати значні 

інфраструктурні роботи, територія в робочій зоні вважається небезпечним 

промисловим середовищем і вимагає належного управління й нагляду. 

Працюючи на об’єкті, працівники повинні завжди носити належне обладнання 

для забезпечення безпеки. 

На етапі післяопераційної діяльності полігона пом’якшувальні заходи 

полягають у довгострокового моніторингу та належному технічному 

обслуговуванні системи відведення біогазу. На основі отриманих 

моніторингових даних розроблятимуться рекомендації з коригування, 

покращення у роботі систем об’єкту. 

Прийняті в проекті технічні рішення спрямовані на виявлення аварійних 

ситуацій, запобігання аваріям і гарантування безпеки: 

постійне проведення моніторингових спостережень; 

технічні засоби (згідно вимог п.6 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14-2009, ДБН В.2.5-

56:2010) для виявлення факторів можливої пожежі. 

Всі технічні рішення, що застосовуватимуть в проекті мають відповідати 

вимогам протипожежних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм, які 

діють на території України. 

В результаті реалізації проекту громада міста Новояворівськ отримає 

новий об’єкт з сучасною матеріально-технічною базою, який забезпечить: 

дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері поводження з 

твердими побутовим відходами, що утворюються на території міста і є 

наслідком життєдіяльності населення; 
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системний наглядовий контроль за екологічно безпечним поводженням з 

твердими побутовими відходами; 

перетворення твердих побутових відходів з екологічно небезпечного 

фактору в економічно вигідний ресурс виробництва і споживання; 

зменшення негативного впливу на довкілля промислових та житлово-

комунальних об’єктів; 

дотримання вимог екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів 

управління відходами і зниженню рівня соціальної напруги;  

запровадження новітніх технологій утилізації та видалення твердих 

побутових відходів, зменшення обсягів їх захоронення на полігоні; 

зменшення негативного впливу об’єкту захоронення на довкілля. 

В результаті реалізації проекту для ландшафту передбачається позитивний 

вплив, оскільки проведення робіт облаштування, реконструкції та рекультивації 

дозволить забезпечити покриття полігону природним ґрунтом. Роботи є 

важливим поліпшенням ландшафту і мають низький вплив на рельєф, оскільки 

товщина додаткового покриття не перевищить 2 м. 

Проектовані заходи (влаштування екрану на ні полігону та його поверхні, 

влаштування збірників фільтрату і поверхневих вод, влаштування системи 

дренажу, влаштування системи очистки стоків та ін.) усунуть неконтрольовані 

витоки забруднювачів з тіла полігону, дозволять відновити забреднені земельні 

ділянки.  

Рекультивація полігону усуне неконтрольовані витоки забруднювачів з 

тіла полігону. Наслідки попередньої діяльності для ґрунтів будуть знижені до 

низького рівня. 

З огляду на характер запланованих рекультиваційних та будівельних робіт 

суттєвий вплив на місцеву фауну та флору не очікується. Покриття полігону не 

передбачає знищення рослин чи тварин. Негативний вплив на флору та фауну 

відсутній. Позитивний – засів трав, висадка дерев, чагарників і т.д. 

Відходи, що будуть утворюватися під час реконструкції та експлуатації 

передаватимуться спеціалізованим підприємствам. У разі виявлення та 

ідентифікації, під час проведення робіт, небезпечних відходів, – необхідно 

вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

Для геологічного середовища очікується позитивний вплив: стабілізація 

схилів, усунення ризиків зсувів. Негативний вплив на геологічне середовище 

відсутній. 

Оскільки спостерігається утворення звалищного газу та виникатиме ризик 

самозаймання для керування даним впливом передбачено наявність достатньої 

кількості обладнання для пожежогасіння на місцях проведення робіт, детальне 

навчання робітників, обмежених доступ у зону робіт, забезпечення робітників 

належним захисним обладнанням (зокрема детекторами концентрації 

шкідливого газу тощо). 
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7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного 

планування. 

Охорона атмосферного повітря 

Заходи для забезпечень нормативного стану атмосферного повітря під час 

реконструкції, експлуатації та рекультивації включають: 

влаштування необхідних огороджень територі полігону та будівельного 

майданчика, в тому числі природного огородження рядоввих посадок дерев 

хвойних та широколистяних порід; 

Контроль за точним дотриманням технології провадження робіт; 

Розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не 

задіяних у єдиному безупинному технологічному процесі; 

Виключення роботи машин та механізмів на холостому ході; 

Влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по 

можливості, використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу. 

Заходи щодо зменшення шуму та вібрації 

Основними джерелами шуму та вібрації є будівельна техніка та 

автотранспорт. 

Оскільки териорії житлової забудови значно віддалена від полігону, 

особливих заходів захисту від шуму та вібрації не передбачається, окрім тих 

що регламентують технологічними та виробничими процесами. 

Охорона поверхневих і підземних вод 

Вплив на поверхневі та підземні води під час реконструкції та 

рекультивації можливий під час аварійних проливів палива і мастил 

працюючих механізмів. 

Заходи для забезпечень нормативного стану поверхневих і підземних вод 

під час будівництва включають: 

влаштування будівельного майданчику з твердим покриттям та оснащення 

робочих місць інвентарними контейнерами для збирання побутових та 

будівельних відходів; 

улаштування систем дощової каналізації; 

організація водовідведення дощових та талих вод з території полігону; 

не допускати попаданню нафтопродуктів у ґрунти. Зливання паливно-

мастильних матеріалів в спеціально відведені та обладнані місця; 

для запобігання заболочування і підтоплення території передбачено 

відведення поверхневих вод з полігону, спорудження водопропускних труб. 

Охорона ґрунту 
Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час 

реконструкціії, експлуатації, рекультивації та включають: 

Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; 

Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з 

наступним використання його при рекультивації, вертикального планування 

будівельного майданчику; 

Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній 
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ділянці з твердим покриттям; 

Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних 

засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів; 

Заправка техніки лише закритим способом – автозаправниками; 

Біля в’їзних влаштовано дезінфектори для коліс. 

Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території 

відведення на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження 

проїздів та проходів. 

Забороняється спалювання всіх видів горючих відходів на території 

полігону. 

Охорона рослинного і тваринного світу 

Об’єктом впливу на тваринний світ під час проведення рекультивації та 

будівництва можливий при роботі землерийної техніки. Шум механізмів може 

стримувати птахів в період гніздування. Після будівництва проводиться 

благоустрій території. 

Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека 

Заходи для забезпечень безпечних умов праці під час рекультивації та 

будівництва включають: 

Створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне 

обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами. 

Суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно 

до Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до 

Закону України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні. 

8. Розгляд альтернатив. 

Об’єктом планової діяльності є комплексний проект облаштування, 

реконструкції та рекультивації полігону ТПВ. Виконання планованих рішень  

передбачає зменшення негативного впливу полігону на довкілля із 

застосуваннм найкращих сучасних технологій та практик з урахуванням діючих 

вимог українського і європейського санітарного та природоохоронного 

законодавства. При реконструкції будуть враховані містобудівні обмеження та 

особливості району розташування. 

Планована діяльність з облаштуваня та рекультивації полігона твердих 

побутових відходів спричинить довгостроковий позитивний вплив на 

соціально-економічне  та природнє середовище. 

Альтернатива 1. 

Вищенаведений план дій є стандартним способом реконструкції та 

рекультивації полігонів з використанням найкращих доступних технологій, що 

визнані, як на міжнародному так і на державному рівні. 

Реалізація планованої діяльності територіально прикріплена до місця 

розташування існуючого об’єкта проектування. Роботи будуть виконуватись в 

межах відведеної ділянки.  

Територіальна альтернатива розширення полігону може мати місце в разі  

реаліації заходів, передбачених Національною стратегією поводження з 



 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

36 
 

відходами, національним та регіональним планами дій щодо створення 

регіональних полігонів.  

Альтернатива 2 (нульова альтернатива).  

Відмова від реалізації проекту приведе дозростання рівня негативного 

впливу об’єкту захоронення відходів на природне середовище та здоров’я 

населення, підвищення ризику виникнення техногенної катастрофи. 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання 

документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення. 

Передбачається створення моніторингових свердловин та контроль за 

показниками якості повітря.  

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних 

індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень 

та який вплив це справляє на систему управління відходами в цілому і в районі 

розміщення полігону ТПВ зокрема.  

На основі отриманих моніторингових результатів розроблятимуться 

рекомендації з коригування, покращення у роботі систем об’єкту. 

10. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я.  

Даний розділ не розглядається, адже полігон не матиме суттєвого впливу 

на довкілля, територіально ділянка розташована на значній відстані від межі 

сусідніх держав. 

11. Резюме нетехнічного характеру інформації. 

Питання поводження з твердими побутовими відходами є надзвичайно 

актуальним та потребує якнайшвидшого ефективного вирішення. На сьогодні 

враховуючи екологічні, економічні, соціальні, законодавчі передумови на 

території України найкоптимальнішим варіантом поводження з відходами є 

облаштування сучасних безпечних полігонів для захоронення залишків 

утилізації ТПВ, що не можуть бути використані у якості вторинної сировини. 

Детальний план території полігону твердих побутових відходів на 

території Залузької сільської ради Яворівського району Львівської області 

розробляється з метою відведення земельної ділянки для облаштування та 

реконструкції полігону ТПВ з подальшого його рекультивацією.  

На сьогодні у м. Новояворівську складна ситуація у сфері управління 

відходами, оскільки відбувається збільшення обсягів утворення відходів у 

різних галузях життєдіяльності людини. Захоронення відходів здійснюється 

неналежним чином та зі значними порушеннями природоохоронного 

законодавства, відсутність інфраструктури управління відходами, що несе 

негативні наслідки як для довкілля, так і для суспільства та актуалізує 

впровадження системного підходу до управління відходами. Вирішення таких 

проблем, уникнення поглиблення екологічної кризи і загострення соціально-

економічної ситуації в суспільстві зумовило необхідність розроблення 

містобудівної документації для реконструкції полігону ТПВ м. Новояворівська.   

Полігон твердих побутових відходів є спеціалізованою інженерною 

спорудою, призначеною для ізоляції та знешкодження ТПВ, та повинен 
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гарантувати санітарно-епідеміологічну безпеку населення. На полігоні повинна 

забезпечуватися статична стійкість ТПВ з урахуванням динаміки ущільнення, 

мінералізації, газовиділення, максимального навантаження на одиницю площі, 

можливості раціонального використання ділянки після його закриття. 

Зважаючи на вищенаведене, розроблення ДПТ для облаштування та 

будівництва сучасного полігону ТПВ є необхідним кроком, що забезпечить 

належне поводження з відходами.  

 

 

17.Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності 

 

Для перспективної містобудівної діяльності території в межах 

проектування ДПТ не передбачаються. 

 

18.Основні техніко-економічні показники детального плану. 
 

  № 

 

     Показники 

Один
иця 

вимір
у 

Вихідний 

рік 2018 
р. 

Перша  
черга 

2023р. 

Розрахун
ковий 

термін 

2033 р. 

1. 

Територія (в межах 

детального плану), всього в 

тому числі: 

га 5,0 5,0 5,0 

1.1 

- проектована ділянка для 

розміщення полігону ТПВ 

у тому числі: 

- площа забудови   

- проїзди       

- озеленення  

- пішохідна частина з 

можливістю проїзду 

- полігони зберігання відходів  

 

га 

 

5,0 

 

0,21 

0,046 

2,98 

- 

 

1,76 

 

5,0 

 

0,21 

0,46 

0,77 

0,12 

 

3,44 

 

5,0 

 

0,21 

0,46 

0,77 

0,12 

 

3,44 

1.2 Кількість паркомісць 
кільк

ість 
5 5 5 

3. Населення люд. - - - 
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Техніко-економічні показники приведені на стадії детального планування 

території орієнтовні і можуть бути уточненні або змінені на наступних стадіях 

проектування, для отримання містобудівних умов та обмежень і технічних умов 

на підключення до інженерних мереж. 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. 

Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету 

міністрів України. 

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується 

шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у 

місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у 

загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що 

належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В 

матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня. 

Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

Детальний план території розглядається і затверджується районною 

державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання. 

 

Детальний план території не підлягає експертизі. 
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19. Додатки. 

 


