
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
  

17.04.2018          № 92 

 

Про погодження заяви про наміри виконавчому комітету Пирятинської міської 

ради щодо будівництва напірного колектора в м.Пирятин Полтавської області 

 

Відповідно до статей 31, 33, 40 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 19 Закону України „Про охорону 

навколишнього природного середовища“, статті 2 Закону України „Про оцінку 

впливу на довкілля“, керуючись ДБН А.2.2-1-2003 „Склад і зміст матеріалів 

оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд“, з метою розроблення розділу 

Оцінки впливу на навколишнє середовище до робочого проекту „Будівництво 

напірного колектора в м.Пирятин Полтавської області“, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

  

погодити заяву про наміри виконавчому комітету Пирятинської міської 

ради щодо будівництва напірного колектора в м.Пирятин Полтавської області 

(додається). 

                       

 

 

Міський голова                                                         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПОГОДЖЕНО 

 

                                  М.П.              Пирятинська міська рада 

Міський голова               О.П.Рябоконь           
                                                                  (назва органу місцевого самоврядування, 

 посада, ініціали, прізвище керівника) 

                                                    

                                                         «_______» _______________________ 201_____ 

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

По об’єкту: „Будівництво напірного колектора в м.Пирятин Полтавської області“ 

 

1. Інвестор (замовник) Пирятинська міська рада 

Поштова і електронна адреса: 37000, Полтавська область, м.Пирятин, 

вул.Соборна,21. 

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) 
Траса самопливних та напірного колектора проходить в районі житлового масиву 

вулиць Гагаріна та Мікромістечко  в м.Пирятин Полтавської області. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Відвід стічних вод від 2х 

житлових масивів по вул.Гагаріна (біля ЗОШ №6) та вул. Мікромістечко, вул.Калініна 

в м.Пирятин. Для цього проектом передбачається будівництво самопливної 

каналізаційної мережі по вул.Гагаріна до житлового масиву по вул.Калініна, 

будівництво каналізаційної насосної станції від житлового масиву по вул.Калініна 

для перекачування стічних вод по напірному колектору до існуючої мережі по 

вул.Полтавська. Об’єкт  не відноситься до таких, що становить підвищену екологічну 

небезпеку відповідно КМУ від 28,08,2013р. № 808. Транскордонний вплив відсутній. 

Технічні і технологічні дані: каналізаційні самопливні колектори діаметром 

200мм, протяжністю близько 0,4км, напірний колектор довжиною близько 2,0км, 

каналізаційна насосна станція – 1шт. 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:  

забезпечення сталого функціонування та роботи каналізаційної мережі, відвід стоків 

від житлового масиву вул.Мікромісткечко, вул.Калініна та вул.Гагаріна. . 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації  

земельних – земельних – 2,5га (смуга шириної 10м по всій довжині колекторів – 

тимчасово, на період будівництва; 

сировинних –труба InCor діаметром 200мм – 0,4 км, труба ПЕ100 SDR17діам. 

160мм– 2,0км; залізобетон для КНС. 

енергетичних – від існуючих мереж; 

трудових – при експлуатації об’єкта нові робочі місця не передбачаються, під 

час будівництва згідно проекту організації будівництва.  

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при 

будівництві машини та механізми підрядної організації, при експлуатації транспорт 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: 
Відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  дана планована 

діяльність  не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. 

Проектований  об'єкт  не  підпадає  під  санітарну  класифікацію  дод.  4  ДСП-176-

96  і встановлення СЗЗ не потребує. В проекті передбачається  дотримання                

санітарно-захисної зони об’єкту, гранично-допустимих концентрацій шкідливих  

речовин в повітрі населеного пункту. 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захисти території за 

варіантами – не потребує. 



9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) 

на навколишнє середовище: 

клімат і мікроклімат – відсутні;  

атмосферне повітря - Концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі 

під час будівництва безпосередньо на ділянці каналізаційних колекторів та КНС 

значно нижчі ГДК; 

грунт – відсутні; 

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні; 

навколишнє соціальне середовище (населення) – суттєво не впливає; 

навколишнє техногенне середовище – суттєво не впливає 

10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, 

утилізації, знешкодження або безпечного захоронення тверді побутові відходи при 

будівництві,  будівельні відходи збираються в одноразові целофанові мішки і 

вивозяться на місцеве звалище підрядною організацією. 

11 Обсяг виконання ОВНС: відповідно вимог державних будівельних норм 

ДБН А.2.2-1-2003.  

12 Участь громадськості: ознайомитись з матеріалами оцінки впливу об’єкта 

на довкілля та подати пропозиції можна за адресою:  

м.Пирятин, вул.Соборна, 21 з 9-00 до 16-00 в робочі дні. 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК:                                                 ПРОЕКТУВАЛЬНИК: 

Виконавчий комітет                                           ФОП Котельчук  

Пирятинської міської ради                                Андрій Леонідович 

 

 

                             
 

 

  

________О.П.Рябоконь                                       __________ А.Л. Котельчук  

 

М.П.                                                                     М.П. 

 

 


