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16.  ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Загальний стан середовища, заходи покращення 

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських поселень», СНП 173-96 «Державні санітарні 

правила планування та забудови населених пунктів», інших будівельних і санітарних норм 

та природоохоронного законодавства України. 

Містобудівні заходи Генерального плану забезпечують охорону природного 

середовища за рахунок раціонального зонування території, створення санітарно-захисних 

зон, прибережних захисних смуг, визначення територій природно-заповідного фонду, 

забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих територій.  

В місті розташовано п’ять хімічно небезпечних об’єктів діяльності: 

-   Шосткінський казенний завод «Зірка» – I ступінь за хімічною небезпекою; 

- Шосткінський казенний завод «Імпульс» – I ступінь за хімічною небезпекою; 

- ПАТ Шосткінський завод хімічних реактивів («ШЗХР») – I ступінь за хімічною 

небезпекою; 

-  ВАТ «Полісся» – III ступінь за хімічною небезпекою. На сьогодні завод не 

працює; 

- ТОВ Шосткінське підприємство «Харківенергоремонт» - II ступінь за хімічною 

небезпекою. 

У своєму виробництві ці підприємства використовують (або зберігають) різні види 

сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) у кількості 686 тон, у т. ч. близько 6 тон аміаку, 

680 тон різних кислот.  

30.04.2015 р. внаслідок забруднення земель отрутохімікатами під час ДТП при їх 

перевезенні для захоронення в місті сталася надзвичайна ситуація. В її наслідок на ділянці 

довжиною майже 5 км була розлита суміш хлорорганічних пестицидів та гептилу, 

концентрація яких майже в 20 разів перевищила гранично допустиму. Оперативна група 

фахівців підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міжрегіонального 

центру швидкого реагування ГСЧС, а також 4 одиниці техніки (хімічна лабораторія, 2 

АРС – 14, АКПМ – 3) локалізували ситуацію. Проби ґрунту на вміст хлор- і 

фосфорорганічних пестицидів нині показують, що значної загрози для здоров’я населення 

не має. Під час утилізації небезпечних відходів було зібрано 450 бочок пестицидів, які 

зберігаються на спеціально відведеній площадці на території Овражієвської сільради. 

Підприємства ТОВ «Елга» і ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ТОВ «Переробка 

технічних відходів», ТОВ «Безпечні технології утилізації», які займалися утилізацією 

небезпечних відходів у місті, а також привезених з інших міст країни, позбавлені 

державної ліцензії на даний вид діяльності.  

В наслідок хімічного забруднення ґрунту найбільш небезпечна ситуація склалася у 

Лазарівському мікрорайоні, поряд з яким проходила траса транспортування небезпечних 

відходів.   

Періодично проводяться  заміри на вміст шкідливих речовин в повітрі, в ґрунті, в 

воді. Результати досліджень ґрунту 08.05.2015 р. свідчать:  

- перевищення ДДТ у 2 рази – при в’їзді у Лазарівський мікрорайон; 

- перевищення ДДТ у 2 рази, α – ГХЦГ у 1,5 рази – біля озера, розташованого на 

північний схід за Лазарівським мікрорайоном.  

Результати дослідження води поверхневих вод водойм 08.05-13.07.2015 р.: 

- перевищення: ДДТ у 5,75 раз; ДДД у 5,05 раз; ДДЕ у 2,95 рази – озеро Хімреактив 

(південна частина, ближче до АЗС); 

- перевищення: ДДТ у 2,15 р.; ДДД у 1,75 р. – озеро Хімреактив (північна частина, 

ближче до Лазарівського мікрорайону); 

- Перевищення: ДДТ у 1,05 р.; ДДД у 3,75 р. – озеро східніше Лазарівського   м-ну 

(південно-західна частина, ближче до Лазарівки); 
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- Перевищення: ДДТ у 2,43 р.; ДДД у 2,25 р. озеро східніше Лазарівського   м-ну 

(північно-східна частина, ближче до ТОВ «ШП «Харківенергоремонт»). 

Результати дослідження  води поверхневих вод водойм 19.07.2015 р.: 

- Перевищення: ДДТ у 2,05 р.; ДДД у 1,65 р. – протилежна від дороги сторона озера 

Хімреактив (південно-східна частина, ближче до відстійників заводу «Хімреактив») від 

поверхні 0,2-0,5 м. 

- Перевищення: ДДТ у 2,8 р.; ДДД у 1,95 р. – протилежна  від дороги сторона озера 

Хімреактив (ближче до відстійників заводу «Хімреактив»), 0,5 м від дна. 

Згідно з інформацією щодо стану навколишнього середовища в м. Шостка, що 

надана Державною установою «Сумський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» від 28.07 2016 (лист № 13/745) екологічна ситуація на 

поточний рік по місту наступна: 

У 2016 р. всього на території м. Шостки та району відібрано проб ґрунту – 13 (в т.ч. 

в Лазарівському мікрорайоні, відповідно до звернень громадян – 2 проби); з них з 

перевищенням орієнтовно допустимої концентрації (ОДК) по м. Шостка – 1 проба. Це 

несанкціоноване звалище (західна околиця м. Шостка з лівого боку від автодороги  

«Шостка – Новгород - Сіверський»), де і відбувалося захоронення небезпечних відходів – 

1 м від контуру. Перевищення орієнтовно допустимої концентрації ДДТ – в 1,45 рази, що 

не відповідає вимогам ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, 

кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових 

продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті». 

19.05.2016 р. в межах соціально-гігієнічного моніторингу проведені дослідження 

проб води та ґрунту берегової зони озера Хімреактив, неподалік від якого проходить 

дорога, де сталося ДТП. За результатами досліджень вміст залишкових кількостей 

отрутохімікатів нижче межі визначення та відповідає вимогам ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-

2001. 

В Генплані, з урахуванням еколого-містобудівних заходів, пропозицій щодо 

впорядкування промислових і комунально-складських територій, передбачені та 

рекомендуються основні напрямки еколого-містобудівної організації території, зокрема 

комплекс інженерно-технічних та планувальних заходів, спрямованих на оздоровлення 

усіх екосистем міста та умов проживання в ньому, зокрема: 

- територіально-планувальна організація міста з урахуванням усіх планувальних 

обмежень, як зон регулювання та обмеження забудови та іншого господарського 

використання територій;  

-    раціональне функціональне зонування території міста;  

-  винесення за межі міста та житлової забудови (або закриття) екологічно 

шкідливих об’єктів з урахуванням їх зони впливу, виходячи з еколого-містобудівних 

потреб, або перепрофілювання виду їх діяльності, удосконалення технологій;  

-    збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів; 

- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження 

на природне середовище та санітарних нормативів в місцях забудови і відпочинку; 

- організація санітарно-захисних зон від всіх діючих виробничих, комунальних, 

транспортних, оборонних об’єктів та оздоровлення, благоустрій і озеленення територій 

СЗЗ, в тому числі в межах промвузлів, за рахунок звільнених (в результаті закриття, 

передислокації чи перепрофілізації) виробництв на їх промислових майданчиках; 

-  організація санітарно-захисних зон навколо джерел електромагнітних 

випромінювань, а також зон регулювання забудови навколо телевежі; 

-   впровадження комплексу організаційних заходів щодо покращення стану 

повітряного басейну міста: інвентаризація всіх джерел викидів, налагодження 

моніторингу (постійної роботи існуючих постів та пунктів спостережень) стану повітря і 

довкілля в межах міста в цілому; розроблення планів природоохоронних заходів та 

визначення лімітів на природокористування, які обмежують небезпечний вплив 
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технологічних викидів виробництв на довкілля, особливо при несприятливих погодних 

умовах, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, у т.ч. продовження 

моніторингу в зоні впливу НС зі СДОР; 

 -  суттєве покращення структури і технічних параметрів транспортної мережі та 

зв’язків, запровадження комплексу заходів щодо покращення транспортно-екологічної 

ситуації в місті шляхом налагодження: 

•   якісної та раціональної вулично-дорожньої мережі міста; 

• забезпечення централізованою планово-регулярною санітарною очисткою усіх 

районів міста з повною переробкою і утилізацією усіх видів відходів та своєчасним їх 

знешкодженням; обладнання усіх майданчиків для збору сміття у відповідності з 

існуючими санітарними правилами та запровадження системи роздільного збирання 

сміття, сортування та утилізації; рекультивація закритого полігону та використаної 

частини існуючого полігону ТПВ (І черга); ліквідація несанкціонованих звалищ та санація 

цих територій (у т.ч. утворених на під’їзді до полігону ТПВ, за його межами); розширення 

полігону ТПВ наприкінці розрахункового періоду Генплану; будівництво 

сміттєпереробного заводу (установки) при полігоні, що зменшить потрібну площу для 

захоронення відходів, які не підлягають переробці; 

-   впровадження безвідходних технологій виробництва та нових технологій з 

переробки відходів на промислових та комунальних підприємствах міста; налагодження 

попередньої локальної і, по можливості, диференційованої утилізації та переробки 

промислових відходів на підприємствах;  

- визначення меж, планувальна організація та озеленення прибережних захисних 

смуг річки Шостка і інших водойм на території міста відповідно до діючих норм; 

- санація території південної частини Шосткінського казенного заводу «Зірка», яка 

за рішенням Генплану буде перепрофільована під організацію рекреації і розширення 

загально-міського центру, інших територій перепрофілюємих виробництв; 

- встановлення санітарно-захисної зони 300 м від існуючих кладовищ та 

проектного кладовища, яке планується розмістити на західній околиці міста. В разі 

закриття кладовища (по закінченню кладовищного періоду) санітарно-захисна зона може 

бути зменшена до 50 м в містах, відповідно до СаНПіН 2.2.2.028-99. «Гігієнічні вимоги 

щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; 

-  поетапна рекультивація порушених територій (у т.ч. несанкціонованих кар’єрів) з 

подальшим поліфункціональним використанням цих територій (переважно  – створення 

зеленої  зони); 

-  раціональна організація та очищення поверхневого  стоку з існуючої та проектної 

території міста (з урахуванням інженерно-геологічних факторів) шляхом будівництва 

(ремонту, реконструкції) мереж зливової каналізації по всій території міста, у т.ч. в 

існуючих районах садибної забудови на ділянках, включених до меж міста садових 

товариств; 

- встановлення зон санітарної охорони джерел і споруд питного водопостачання 

відповідно до діючих норм; 

- повний санітарний благоустрій приватного сектору (централізоване 

водопостачання, каналізування, санітарна очистка території, асфальтування доріг тощо); 

- забезпечення екологічного балансу природно-ландшафтних та урбанізованих 

територій шляхом дбайливого ставлення до навколишнього середовища; чітке виконання 

природоохоронних заходів та законодавства.  

Згідно ДБН 360 - 92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та 

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» з 

метою покращення стану навколишнього середовища передбачається ряд планувальних 

обмежень у використанні територій, у т.ч. проектних, з урахуванням прийнятих в 

Генплані архітектурно-планувальних рішень (див. креслення «Схема існуючих 

планувальних обмежень» та «Схема проектних планувальних обмежень). 
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Охорона атмосферного повітря 

Викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря по м Шостка за 2014 рік – 

2672,2 т, що в перерахуванні на 1 км²  становили 74,2 т, згідно з даними  Головного 

управління статистики у Сумській області. Викиди забруднюючих речовин по місту за 

2014 р. від стаціонарних джерел по місту Шостка занесені в таблицю № 6, від пересувних 

джерел забруднення – в таблицю № 7.  
  

Таблиця № 6.  Викиди в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел за 

2014 р. 

Обсяги викидів 

забруднюючих 

речовин - усього 

У тому числі Крім того, 
викиди 

діоксину 

вуглецю, 

тис. т 

оксиду 

вуглецю 
метану 

діоксиду 

азоту 
сажі 

діоксиду 

сірки 

неметанових 

легких  

органічних 

сполук 

549,4 т 116,1 т 24,1 т 323,3 т 3,0 т 4,0 т 33,2 т 282,6 т 

 

Таблиця № 7.  Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення за 2014 р.                                                                               

Обсяги викидів 

забруднюючих 

речовин - усього 

У тому числі Крім того, 

викиди 

діоксину 

вуглецю, 

тис. т 

оксиду 

вуглецю 
метану 

діоксиду 

азоту 
сажі 

діоксиду 

сірки 

неметанових 

легких 

органічних 

сполук 

2122,8 т 1651,9 т 7,0 т 188,9 т 19,6 т 16,9 т 237,4 т 20,0 т 
 

Основою економіки міста є Шосткінські казенні заводи "Імпульс" та "Зірка", ТОВ 

«Шостка – хімпродукт», ПАТ «ФАРМАК», ТОВ «Фармахім», ВАТ "Шосткинський 

міськмолкомбінат", ВАТ "Шосткинський хлібокомбінат", ПАТ «Бель Шостка Україна», 

ВАТ «Шосткинський завод хімреактивів», СП «Шостка-Технокат», ПП «Катунь» (меблева 

фабрика), ТОВ «Кондитерська група» «ТАЙ», ТОВ «Зодіак» – усього 18 підприємств 

різних форм власності. 
 

Таблиця № 8. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел в динаміці по роках  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Шостка  389,530 444,520 504,016 566,459 549,423 279,74 

 

Забруднення атмосферного повітря за 2015 р. від стаціонарних джерел забруднення 

становило 279,740 т, від автотранспорту та всіх пересувних джерел склало 2011, 089 т. 

Зменшення обсягів забруднення переважно пояснюється зменшенням виробничої 

активності підприємств, а також і частковою реконструкцією одного з основних 

забруднювачів повітря – Шосткинською ТЕЦ. 

Багато промислових підприємств мають морально та фізично застаріле 

технологічне обладнання  – кількість обладнання з терміном експлуатації 40 років і 

більше складає більше 70%. На промислових підприємствах протягом останніх років 

майже не впроваджувались найкращі доступні, екологічно чисті технології.  

За даними міської СЕС перевищення ГДК по більшості шкідливих речовин, що 

викидаються, встановлювалося в 11-27% проведених аналізів і становить по більшості 

викидів 2-3 ГДК. 

Основними джерелами надходження шкідливих викидів в атмосферу є 

Шосткинська ТЕЦ у складі ВАТ «Харківенергоремонт (раніше належала КП «ТЕЦ – 

Шостка»), ПАТ Шосткінський завод хімічних реактивів, ТОВ «Фармхім»,  Шосткінський 

казенний завод «Зірка», Шосткінський казенний завод «Імпульс», ПАТ «Бель Шостка 

Україна», та ін. Ці підприємства забруднюють повітряний басейн оксидами азоту, 

сірчаним ангідридом, аерозолями сірчаної кислоти, фенолами, ртуттю, ацетатами, окисом 
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вуглецю, сірчаним газом, пилом. Не дивлячись на зупинку ВО «Свема» (нині ВАТ 

«Акціонерна компанія «Свема» – індустріальний парк), на її території залишилося багато 

невиведених шкідливих речовин, на території підприємства працює біля 30 підприємств, 

що входять в індустріальний парк «Свема» та вносять свій «вклад» в забруднення. 

Індустріальний парк «Свема», площею 92 га, має наступну інженерно-транспортну 

інфраструктуру, поки ще не задіяну на повну потужність: 

- генератор тепла і електроенергії ТЕЦ – потужністю 60 МВт/год.; 

- мережі і споруди передачі електричної енергії – ТП 330 кВ x 110 кВ; 2 лінії ЛЕП – 

110 кВ; 

- обсяги постачання природного газу – 500 тис. м³ на добу; 

- обсяги постачання питної води – 500 м³ на год.; 

- обсяги постачання технічної води – 3 тис. м³ на год.; 

- потужність каналізаційних мереж – 10 тис. м³ на добу; 

- наявність мереж зовнішнього освітлення;  

- наявність шляхів автомобільного сполучення; 

- наявність під’їзної колії – 3,8 км до станції «Шостка». 

Нормативну санітарно-захисну зону 1000 м має Шосткинський міжрайонний 

протитуберкульозний диспансер з поліклінікою і двома відділеннями легеневого 

туберкульозу, розташований на околиці мікрорайону «Капсуль». Генпланом 

запроектовано перенесення цього лікарняного закладу у приміську лісову зону з 

перепрофілюванням території на хоспіс, що зменшить СЗЗ до 50 м. 

Шосткінський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій, що приймає 

хворих з фазою затухання активної форми захворювання та дітей з груп ризику з метою 

профілактичних заходів (110 дітей на 1 заїзд тривалістю два місяці; працює школа), 

розташований біля східної межі міста, в зеленій зоні біля мікрорайону. Для курортно-

санаторних закладів нормами передбачений санітарний розрив 500 м від житлової зони, 

який в умовах реконструкції може бути скорочений до 100 м.  

Нормативні санітарно-захисні зони промислових та інших підприємств наступні: 

● санітарно-захисна зона 500-1000 м: 

- КП «ТЕЦ-Шостка» – 1000 м. Підприємство потребує переводу на альтернативні 

види палива (біопаливо); 

- Шосткінський казенний завод «Зірка» – 1000 м; 

- Шосткінський казенний завод «Імпульс» – 1000 м; 

- Асфальтові заводи – 1000 м (один із заводів недіючий та має бути 

перепрофільований); 

- Публічне акціонерне товариство «Шосткінський завод хімічних реактивів» – 500 

м (згідно з анкетою підприємства); 

- ВАТ «Полісся» (м’ясокомбінат) – 500 м. На сьогоднішній день м’ясокомбінат не 

працює, але на території існує бойня свиней – 50-60 голів. Проектним рішенням є закриття 

бойні або перечення за межі міста. Санітарно-захисна зона ВАТ «Полісся» разом з 

розташованими на його території підприємствами в разі перенесення бойні тварин 

зменшується до 100 м.  

● санітарно-захисна зона 200-300 м: 

- ТОВ «Пєнталак» – 300 м; 

- ТОВ «Плюс» ЛТД – 300 м; 

- Каналізаційі очисні споруди біоочищення – 300 м; 

- діючі кладовища – 300 м; 

- Нафтобаза № 10 – 200 м; 

● санітарно-захисна зона 100 м: 

- ВАТ «Вторчермет» – 100 м; 

- ПП «Ронік» – 100 м; 

- ТОВ «Галант» – 100 м; 
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- ТОВ «Максим» – 100 м; 

- ПАТ «Бель Шостка Україна» – 100 м; 

- транспортні підприємства – 100 м: 

- автостанція; 

- залізничний вокзал; 

- автобусний парк; 

 - АГНКС; 

● санітарно-захисна зона 50 м: 

- ВАТ «Шосткінський хлібокомбінат» – 50 м; 

- ПП «Катунь» – 50 м; 

- ПП «Гран-Сервіс» – 50 м;  

- ТОВ «Стандарт-2002» – 50 м; 

 - Торгово-виробниче підприємство «ТОВ «Зодіак» – 50 м; 

- ВАТ «Сівєрія» Шосткінський пивзавод (недіючий)  – 50 м; 

- Шосткінська міська друкарня – 50 м. 

- ТОВ «СоюзГалант»; 

- ТОВ «Бакс»; 

- Шосткінська філія ВКП ТОВ «Торгсервіс»; 

- ТОВ «Торгова група Тай»; 

- ТОВ «Агро - Союз»; 

- ТОВ «Будбитсервіс»; 

- інші бази і склади підприємств оптової торгівлі і матеріального постачання, 

резервні склади продовольчих товарів.  

- гаражно-будівельні кооперативи; 

- автостоянки; 

- АЗС і АГЗС; 

Ветеринарна лікарня має нормативну санітарно-захисну зону 200 м. За даними 

ДПТ, розробленого на прилеглу житлову територію з урахуванням її оточення, фактична 

озеленена СЗЗ становить 150 м. 

Склади та бази, місця складування небезпечних відходів мають санітарно-захисну 

зону 1000 м: полігон токсичних відходів за межами міста та місце тимчасового захоронення 

СДОР після аварії – 1000 м (після рекультивації даних об'єктів – СЗЗ знижується відповідно 

до 100 м і 200 м); полігон твердих побутових відходів має СЗЗ 500 м. 

Фактичні санітарно-захисні зони можуть бути зменшені у разі переходу підприємств 

на нові технології, замірів реального забруднення (за умов використання повної проектної 

потужності) і підлягають затвердженню відповідними санітарними органами. 

Дозволяється зменшувати санітарно-захисні зони закритих кладовищ  після 

завершення кладовищного періоду (15-20 років с дозволу санітарних органів). 
 

Охорона водного басейну 
 

Нормативна прибережна захисна смуга річки Шостка (за протяжністю відноситься 

до середніх річок) та ставків площею 3 га і більше (ставок Галенківський з площею 

водного дзеркала 30 га, озеро хімреактив Лазарівська водойма – 5 га та ін.) становить 50 м 

від урізу води (згідно з Водним кодексом України, стаття 88). Для маленьких річок, 

струмків та ставків площею менше 3 га нормативна прибережна захисна смуга становить 

25 м. Прибережні захисні смуги відносяться до земель водного фонду і є 

природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.  

За останній час, внаслідок зупинки ряду підприємств, стан річкової системи в місті 

покращився. Проектні рішення з благоустрою прибережної території  р. Шостка, ставка 

Галинківський та інших водних об’єктів міста включають озеленення прибережних захисних 

смуг, благоустрій берегів та дотримання водоохоронного режиму прибережних зон, 

благоустрій та обладнання місць відпочинку та пляжів відповідно вимогам санітарних норм.  
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Згідно з Регіональною доповіддю про стан навколишнього природного середовища 

в Сумській області у 2014 р. якість води в р. Шостка перевірялась у 3-х створах рибо-

господарського призначення та 3-х створах господарсько-побутового призначення. Якість 

води в створі р. Шостка вище м. Шостка за течією за всіма показниками відповідає 

нормативам для водойм рибогосподарського призначення. У створах річки в межах міста 

перевищень ГДК для водойм господарсько-побутового призначення не відмічено. Джерелами 

забруднення р. Шостка в звітному періоді переважно є підприємства: КП ВУВКГ Водоканал 

м. Шостка та ШКЗ «Зірка» (річка частково проходить територією заводу, яка за Генпланом 

буде перепрофільована під рекреацію, що покращить стан річки), нині їх вплив фіксується в 

створах річки нижче міста. Так, перевищення ГДК для водойм рибогосподарського 

призначення відмічено за показниками: азот амонійний – 2,3 ГДК (2013 р. – 2,2 ГДК), БСК5 – 

1,7 ГДК (2013 р. – 1,6 ГДК), фосфатам – 6,6 ГДК (2013 р. – 5,2 ГДК), нітритам – 4,5 ГДК 

(2013 р. – 1,8 ГДК), залізу загальному – 2,8 ГДК(2013 р. – 3,0  ГДК). 

Використання підземних вод по місту станом на 01.01. 2015 становило 3,966 млн. 

м³/рік, що становить  10,866 тис. м³/добу.  

За даними Сумського обласного управління водних ресурсів використання свіжої 

води по м. Шостка за 2014 р. становило 4,2 млн. м³; обсяг оборотної та послідовно 

(повторно) використаної води – 14,7 млн. м³.  

За даними відділу інструментально-лабораторного контролю Державної 

екологічної інспекції у Сумській області результати проаналізованих проб води вказують, 

що стан р. Шостка оцінюється як задовільний. 

В центральній частині міста існує закрита мережа дощової каналізації.  

Протяжність мереж закритої дощової каналізації по місту становить близько 10 км.  

Очисні споруди, які забезпечують біологічну очистку зібраних стічних вод,  

розташовані на відстані 3 км від міста. Задіяна потужність споруд становить 13,500 тис. 

м³/добу, проектна – 80,000 тис. м³/добу (згідно з вихідними даними для нормативної 

грошової оцінки землі), тобто є значний запас для подальшого каналізування міста. 

Процес біологічної очистки складається з попередньої очистки решітками та видалення 

піску, первинного відстійника та традиційного процесу активування мулу. Мул розміщується 

на мулових картах перед довготривалим зберіганням на відведеній ділянці. Очищені стоки 

зливаються в річку Шостка. Стоки дощової каналізації попадають прямо в річку і з очисними 

спорудами зв’язку не мають. Але значна частина поверхневих стоків здійснюється по лотках і 

каналах, які попадають прямо в річку і з очисними спорудами зв’язку не мають.  

Каналізаційні очисні споруди біоочистки побутово-господарських стоків м. 

Шостка – це комплекс гідротехнічних споруд, насосних станцій та допоміжних об’єктів, 

що розташовані на західній околиці міста, та займають площу близько 40 га. Потужність 

об’єкту складає 48,000 тис. м3/добу. Очищені стічні води скидаються в р. Шостка. 

Санітарно-захисна зона очисних споруд становить 300 м (згідно з додатком №12 до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів). На сьогодні 

очисні споруди каналізації мають задовільний стан, а їх потужність достатня для 

подальшого розвитку каналізування міста – як нових районів забудови, так і існуючої 

садибної забудови, у т.ч. на доданих до меж міста територіях прилеглих сіл (Локотки, 

Лазорівка, ще раніше селище Куйбишева при заводі «Імпульс») та перепрофільованих 

територій включених до міста садових товариств.  

Охорона ґрунтів 

При проведенні планової містобудівної діяльності передбачається виконати аналіз 

впливу на ґрунти з урахуванням особливостей землекористування, наявності площ цінних 

сільськогосподарських угідь, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів та 

явищ, біологічного, хімічного, радіоактивного забруднення, вібрації та інших. При 

виконанні робіт на конкретній ділянці родючий шар ґрунту слід знімати та 

використовувати його для озеленення.  
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Діючі кладовища – Лазарівське, Нове Локотське, Куйбишевське - мають 

санітарно-захисну зону 300 м. Недіючі кладовища – Петухівське, Старе міське, Старе 

Локотське та Коржівське – мають санітарно-захисну зону 100 м. В разі закриття кладовищ 

(по закінченню кладовищного періоду) санітарно – захисна зона Старого Локотського 

кладовища може бути зменшена до 50 м (згідно з п. 3.12 Державних Санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів).  

Території Лазарівського, Куйбишівського та Нового Локотського кладовища були 

недавно збільшені. В перспективі рекомендовано окремо виділити їх стару частину, що 

була відведена раніше, яка після закриття буде мати меншу санітарну зону і нову частину, 

де вона матиме СЗЗ 300 м. 

За 2014 р. утворення відходів I-IV класів небезпеки по місту склали 60956,0 т, у 

тому числі I-III класів небезпеки – 90,9 т. Наявність загальної кількості відходів I-IV 

класів небезпеки по місту склала 80553,4 т, у тому числі I-III класів небезпеки – 66343,0 т 

(Головне управління статистики у Сумській області).  

Утилізація твердих побутових відходів в місті проводиться на паспортизованому 

полігоні ТПВ на північно-східній околиці міста, власником якого є Шосткінська міська 

рада; експлуатує полігон ТОВ «Кафа Плюс» (діяльність у сфері переробки відходів). 

Кількість працівників – 11, форма власності – приватна, адреса – 41100, м. Шостка, вул. 

Короленко, 11. Відстань від полігону до мікрорайону Капсуль (колишнє селище 

Куйбишева ШКЗ «Імпульс») – 2 км. Кількість мешканців у ньому – 8 тис. чол. Відстань до 

центру  м. Шостка – 3,2 км. Середня відстань перевезення – 4,5 км.  

Рік відкриття полігону – 2002 рік, проектна документація (на І-ІІ черги) – в наявності.  

Щорічна кількість ТПВ – 16,6 тис. т. На початок 2016 р. полігон заповнений на 30 

%. Обсяг захоронення з початку експлуатації (всього) – 200 тис. т/ 1000000 м³. Плановий 

рік закриття полігону – 2030 рік. Є територія для розширення на розрахунковий етап 

Генплану. Потреба в ній зменшиться у разі побудови поряд наміченого Генпланом 

сміттєпереробного комплексу. 

Форма полігону – чашеобразний котлован. Загальна площа відведена нині для 

полігону – 9,0 га, під складування – 8,2 га. Середня мінімальна та максимальна глибина – 

14-17 м. Рельєф дна – плавні переходи від підвищень до низин з перепадами висот до 3-4 

м. Крутизна схилів – 1:3, об’ємний метод оцінювання з 2006 р. – зваження на авто вагах 

прибулого на КПП транспорту. Дно полігону гідроізольоване шаром глини 0,5 м. Рівень 

ґрунтових вод  – до 5 м від дна полігону. Фільтрат на даний час не спостерігається. 

Будівельні відходи присутні до 5% об’єму. Токсичних відходів немає. Крім побутових 

відходів, що відносяться до 4-го класу, присутні дозволені до захоронення промислові 

ТПВ 4-го класу небезпеки – до 10 % об’єму.  

Технічні засоби ущільнення – два трактори ДТ-75. Періодичність пересипання – 

через кожні 2 м по висоті робочої карти полігону. Наявність верхнього шару. Є огорожа та 

охорона. Сторонніх осіб немає. Контроль за газовими емісіями – візуальний. Загорання 

присутні – 0-2 рази на рік тривалістю до 1,0-1,5 години. Вода питна привозна. Полігон 

електрифікований. Тепло – за рахунок опалювального котла.  

Санітарно-захисна зона полігону твердих побутових відходів становить 500 м. В 

цілому стан полігону ТПВ задовільний.  

 Згідно з рішенням Шосткінської міської ради № 166 від 19.06. 2015 р. «Про 

внесення доповнень в рішення виконкому від 30. 12. 2008 № 441 «Про затвердження Актів 

визначення місць розташування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових 

відходів та графіку вивозу» Виконком міської ради, керуючись Законом України «Про 

відходи», з метою покращення санітарного стану та благоустрою міста, вирішив: 

1. Доповнити п. 1 рішення Виконкому від 30. 12. 2008 № 2008 №441 «Про 

затвердження Актів визначення місць розташування контейнерних майданчиків для збору 

твердих побутових відходів та графіку вивозу»: закріплення ще 75 контейнерних 
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майданчиків за підприємствами-виконавцями житлово-комунальних послуг, на 

території яких вони розташовані. 

2. Підприємство-виконавець послуг з вивезення твердих побутових та 

негабаритних відходів забезпечує належний санітарно-технічний стан та своєчасне 

вивезення з контейнерного майданчика твердих побутових відходів, негабаритних 

відходів, відповідно до вимог діючої нормативної   документації.  

Підприємство-виконавець житлово-комунальних послуг не допускає накопичення 

на території контейнерного майданчика сміття рослинного походження та будівельних 

відходів та забезпечує їх своєчасне вивезення з прибудинкових територій.  

Дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% 

охопленням міської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи 

роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів.  

Заходи від впливу транспортних та промислових шумів 

Основним джерелом акустичного навантаження є автомобільний та залізничний 

транспорт. Як планувальне обмеження в проекті прийняті нормативні (у відповідності з 

ДБН 360-92**) санітарно-гігієнічні відстані (шумова зона) від найбільш напружених 

магістралей загальноміського значення, які водночас виконують роль транзитних 

зовнішніх автодоріг регіонального, територіального і обласного значення до 50 м, від 

інших доріг – 25 м при їх протишумовому облаштуванні. В перспективі регіональна 

автодорога відповідно до Схеми планування Сумської області пройде північніше міста, 

що покращить шумовий режим в при магістральній забудові. 

Місто перетинає регіональна залізниця, тому акустичний режим в місті визначає і шум 

залізниці. Акустичне забруднення спостерігається вздовж залізниці, де рівні шуму перевищують 

55 дБА на відстані 100 м від полотна. Відповідно до нормативів ДБН 360-92**, п. 7.8, санітарні 

розриви від основного полотна залізничної колії та під’їзних шляхів становить, відповідно, 100 м 

і 50 м, що прийнято як планувальне обмеження (санітарно-захисна і шумова зона).  

З метою захисту від транспортних та промислових шумів планується: 

- створення шумозахисного озеленення вздовж головної автомагістралі міста; 

- запровадження безшумового технологічного обладнання на підприємствах; 

- формування раціональної вулично-дорожньої внутрішньоміської та зовнішньої мережі. 

Навколо споруд трубопровідного транспорту, у т.ч. магістральних газопроводів, 

встановлюються охоронні зони в залежності від їх класу, діаметру труб та тиску газу, 

відповідно до Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів № 1747 від 16.11.2002 р. Навколо газорозподільчих станцій, які мають 

одоризацій ну установку, крім охоронної зони, встановлюється санітарно-захисна зона – 300 м.  

Електромагнітні поля та заходи 

Джерелами електромагнітного випромінювання є РТПС «Шостка», 

електропідстанції, ЛЕП. Санітарно-захисна зона РТПС «Шостка», розташованої впритул 

до південної межі міста, встановлена в межах огороженої території підприємства та 

потребує озеленення спеціальними насадженнями. Зона регулювання забудови навколо 

телевеж становить 1000 м (за характером розповсюдження електромагнітних хвиль 

навколо радіо-телевеж допускається лише малоповерхова житлова забудова). 

Санітарно-захисні зони навколо ЛЕП встановлюються починаючи від напруги 300 кВ і 

вище. Навколо повітряних ЛЕП усіх видів встановлюються охоронні зони в залежності від 

ступені напруги (відповідно до ДБН 360-92** та Правил охорони електричних мереж, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів № 209 від 04.03.1997 р., а саме: (в обидві сторони 

від проекції ліній крайніх проводів) 2 м – для ЛЕП до 1 кВ; 10 м – ЛЕП 10 кВ; 15 м – ЛЕП 35 кВ; 

20 м – ЛЕП 110 кВ; 25 м – ЛЕП 150, 200 кВ; 30 м – ЛЕП 330, 400, 500 кВ; 40 м – ЛЕП 750 кВ. 

При проходженні в лісових і паркових зонах встановлюється також ширина просік, які можуть 

бути озеленені лише партерною низькорослою рослинністю спеціального призначення. 


