Будівництво полігону зі складування твердих побутових відходів
Розділ I: Інформація про ділянку
Назва

Удосконалений полігон зі складування твердих побутових
відходів (ТПВ)

IН (кадастровий №)

5910490500:04:001:0087

Область

Сумська

Місто

Конотоп

Розділ IІ: Розташування ділянки

Розділ III: Характеристика ділянки
Загальна площа (га)

10,0, з них під складування ТПВ – 8,75 га.

Опис ділянки

Ділянка, виділена під будівництво полігону твердих побутових
відходів, знаходиться на території Підлипненської сільської
ради Конотопського району Сумської області. Південний
напрямок від автодороги Конотоп-Ромни на відстані 1,5 км до
в’їзду на територію полігону.
Ділянка не забудована, зелені насадження на території
відводу – поросль і дрібнолісся. Частково використовується як
сінокіс.
Загальний уклін рельєфу в північному напрямку. Водойму в
охоронній зоні немає.
Вздовж під’їзної дороги і вздовж західного кордону відведеної
площадки є лісозахисні полоси (поза кордонами відводу).
Під’їзд до полігону по існуючій дорозі.

Розділ IV: Інфраструктура
Вид об’єкту
інфраструктури

Існує

Опис

Аеропорт (в радіусі 50 км)

 НІ

-

Залізниця (на ділянці)

 НІ

-

Автошляхи (в радіусі 5км)

 ТАК

Автодорога регіонального значення КонотопРомни на відстані 1,5 км до в’їзду на територію
полігону

Газ (на ділянці)

 НІ

-

Електроенергія (на
ділянці)

 НІ

-

Водопостачання (на
ділянці)

 НІ

-

Каналізація (на ділянці)

 НІ

-

Розділ V: Інфраструктура
Запитання

Відповідь

Коментар

Включена до
Генерального плану

 НІ

-

Природоохоронні
обмеження

 ТАК

Технологічні рішення, що
застосовуватимуться в процесі будівництва не
повинні чинити негативний вплив на
навколишнє природне середовище

Захист довкілля

 ТАК

Не допускати забруднення ґрунтів сміттям та
відходами будівництва

Розділ VІ: Економічне обґрунтування налагодження виробництва
Опис необхідних
заходів

Будівництво удосконаленого полігону зі складування твердих
побутових відходів в м.Конотоп Сумської області відповідно до
робочого проекту.

Загальний обсяг
інвестицій

16 млн.грн.

У що саме
вкладатимуться
кошти

В будівництво удосконаленого полігону твердих побутових
відходів відповідно до розробленої проектно-кошторисної
документації

Термін реалізації
проекту

до 1 року

Термін експлуатації полігона – 20 років.

Експлуатація
об’єкту:

Перелік основних операцій при експлуатації об’єкта:
Підвіз та розвантаження твердих побутових відходів.
Складування ТПВ шарами 0,2-0,5м на робочій карті.
Ущільнення шарів бульдозером.
Укладання проміжних і остаточно ізолюючих шарів ґрунту.
Контроль складу ґрунтових вод.
На завершальному етапі здійснюється ущільнення ізолюючих
шарів ґрунту, закриття площадок ТПВ рослинним ґрунтом та
озеленення.

Розділ VIІ: Контактна інформація
Установа

Конотопська міська рада

Контактна
особа

Скляр Сергій Олексійович

Адреса

пр.Миру,8, м.Конотоп, Сумська область.

Веб-сторінка

www.rada.konotop.org

Електронна
пошта

ugkg@rambler.ru

Телефон

(05447) 6 61 24

Факс

(05447) 2 51 58

Мова

 Українська

Мова
спілкування

Українська, Російська

Англійська  Російська

