
 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення 
Об’єкт проектованої діяльності -  Реконструкція внутрішніх мереж 

системи опалення будівлі будинку культури за адресою: вул. Героїв Майдану, 
65, с. Судилків, Шепетівський р-н., Хмельницька обл. 

Замовник проекту – ВІДДІЛ ОСВІТИ , КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ СУДИЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в особі начальника Космини Наталії Анатоліївни 

Мета даного проекту – реконструкція внутрішньої системи опалення 
будівлі будинку культури та влаштування модульної твердопаливної котельні . 

2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього 
середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій 

Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови 
життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальне при 
умові виконання всіх вимог, передбачених проектом. 

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та 
безпеки для життєдіяльності, а також заходи, що гарантують здійснення 
діяльності відповідно до екологічних норм та стандартів 

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні 
заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в 
районі розташування об’єкту планової діяльності, знизити до мінімуму вплив 
негативних факторів, що діють на повітряний простір. 

Виробничі (зола, осад) відходи, які утворюються в процесі діяльності 
котельні планується вивозити на санкціоноване сміттєзвалище. 

Шумове навантаження, що створюватиме технологічне обладнання 
котельні після вводу в експлуатацію, не перевищуватиме допустимих 
санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та 
іонізуючих випромінювань – відсутні. 

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні 
заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в 
районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, 
що діють на оточуюче середовище. 

 



 

4.Перелік залишкових впливів 
Визначені залишкові впливи в приземному шарі з врахуванням фону 

складають в долях ГДК: - при спалюванні дров та відходів деревини по діоксиду 
азоту – 0,137 ГДК; по оксиду вуглецю – 0,00532 ГДК; по пилу неорганічному – 
0,0544 ГДК. 

Вжиті заходи інформування громадськості про плановану діяльність, мету і 
шляхи її здійснення. 

Заходом інформування громадськості є оприлюднення «Заяви про екологічні 
наслідки діяльності». 

5. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у 
відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів 
проектованої діяльності 

Замовник зобов’язується: 
- суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у 

відповідності з проектом; 
- проводити експлуатацію котельні у відповідності з проектом та 

інструкціями по експлуатації обладнання. 
- забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу у відповідності з 

вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій; 
- слідкувати за санітарним і протипожежним станом приміщення; 
- дотримання норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог 

екологічної безпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту. 
 
 
 
 
                     
 


