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ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

1. Планована діяльність 

Планова діяльність з будівництва нового полігону твердих побутових відходів 

(ТПВ) передбачається на території Верхньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області. Площа ділянки, відведеної під будівництво полігону складає 

7,4468 га.  
Ділянка складування ТПВ площею 7,4468 га примикає з півдня до існуючого 

полігону комунального підприємства «Сумижилкомсервіс».  

Проектом передбачено: 

- будівництво чотирьох карт (котлованів) складування № 1, № 2, № 3 і № 4 для 

складування ТПВ з площами відповідно 0,4032 га, 0,1649 га, 0,8511 га, 2,9508 га; 

- влаштування системи збору фільтра на кожній із карт; 

- влаштування контрольно-регулюючого ставка фільтрату; 

- влаштування надземної частини полігону «шапки»; 

- будівництво під’їзної технологічної дороги і розвантажувальних майданчиків; 

- забезпечення електроосвітлення об’єкта;  

- влаштування дезінфекційної ванни на виїзді із полігону; 

- влаштування протипожежних резервуарів; 

- влаштування біотермічних ям (ям «Беккері») для захоронення трупів тварин; 

- влаштування санітарно-захисної зони полігону; 

- будівництво трьох наглядових свердловин за моніторингом грунтових вод. 

Після заповнення котлованів проектом намічається влаштування на ділянках 

котлованів № 2, № 3 і № 4 «шапки» висотою 4,2 м (2 яруси ТПВ по 2 м). Об’єм ТПВ у 

тілі шапки - 171920 м³. 

Загальний об’єм заскладованих ТПВ складе 472370 м³ або 377,89 тис. т при 

об’ємній вазі 0,8 т/м³. 

Для доставки ТПВ до місць складування запроектована під’їзна технологічна 

дорога довжиною 426,57 м, а також із розвантажувального майданчика. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» код ЄДРПОУ: 

34328815, Юридична адреса (адреса для листування): 40031, Сумська область, місто 

Суми, Ковпаківський район, вулиця Романа Атаманюка, будинок 49 А., тел: (099)678-

70-77, e-mail: vstpv@ukr.net 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 



свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній 

Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 

OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності будуть: Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 

громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів з моменту 

офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 

надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 

видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться 20.04.2020 р. о 09:00 годині в конференц залі на 

другому поверсі Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21. 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній 

Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 

OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044)248-23-43 
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній 

Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 

OVD@menr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43. 
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 



8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 199 аркушах. 
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 

оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 9:00 до 17:00 за адресами: 

1) КП "Сумижилкомсервіс", Україна, м.Суми, вул. Романа Атаманюка, 49А. тел.: 

(0542) 652-888, (050) 407-55-40. Контактна особа – Здєльнік Богдан Анатолійович. 

2) Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 40004, м. Суми, вул. 

Горького, 21 тел. (0542) 700-597. Контактна особа – Іваненко Олександр Петрович. 

3) Верхньосироватська сільська рада, 42351, Сумська обл., Сумський р-н, с. 

Верхня Сироватка, площа Козацької Слави, буд. 2  тел. (0542) 69-00-05. Контактна 

особа – Александрова Алла Миколаївна.  
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  

може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 

Оголошення подано ДП «НДКТІ МГ» на основі Довіреності 

КП «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» від 02.03.20 р. 
 


