
1 
 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку детального плану території 

полігону твердих побутових відходів на території Залузької сільської ради 

Яворівського району Львівської області 

 

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 

відходівдля 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; 

-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»; 
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-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»;  

- 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. 
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Ділянку розпочали використовувати длязахоонення 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 40,0т. 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. 

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 (15000,0т/рік), 

інертні відходи (2500,0т/рік), шкіра, гума (1000,0т/рік), вуличний відсів (7500,0т/рік), 

інші відходи (1750,0т/рік), що в загальному становить 27750,0т/рік або при об’ємній 

вазі γ=0,600т/м
3
 (в ущільненому стані на полігоні): 27750,0:0,600=46250,0м

3
/рік. 

Плановий термін експлуатації полігону до 2029 року включно. 
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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 

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.  
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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 

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. 

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"). 
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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. 

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 
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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. 

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». 

Атмосфернепові

тря 

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 
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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,теплов

е 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 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. 
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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. 

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; 
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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 найближчої споруди цивільного 

захисту, узгодженої з ДСНС Львівської області. 

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і 

стороннього втручання в діяльність об'єктів. 

Дляпопередженнятазахистуоб'єктунеобхіднопроведеннянаступнихпопереджувал

ьно-захиснихзаходів: 

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

встановлення системвідеоспостереженнятаохоронноїсигналізаціїна 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 персоналута 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'єктуізапобіганняможливихтерори

стичних 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; 
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- 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°;  

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

числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та 

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 моніторинговихданих 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 громадаміста 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 земельніділянки.  

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 

самозайманнядля 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). 

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 
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реконструкції, експлуатації та рекультиваціївключають: 

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 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. 
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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 альтернативарозширення полігону може мати місце в разі  

реаліаціїзаходів, передбачених Національною стратегією поводження з 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 контрольза 

показниками якості повітря.  

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних 

індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та 



16 
 

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 відходівна 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 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.  


