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З А П И Т 
на інформацію в порядку статті 19 Закону України 

"Про доступ до публічної інформацГГ' № 2939-VI від 13 січня 2011 року 

Нещодавно я довідався про те, що очолюваним Вами Товариством з обмеженою 
відповідальністю "ЕкоЕнерджі Донецьк" планується будівництво підприємства з 
виробництва енергії з відходів у Пролетарському районі міста Донецька, де мешкаю я та моя 
родина. 

Після вивчення Техніко-економічного обгрунтування № 71719-ПЗ (надалі за текстом 
- ТЕО), Оцінки впливу на навколишнє середовище № 71719-ОВНС) (надалі за текстом -
ОВНС), відповідних рішень Донецької міської ради, що були надані мені на мій запит, в мене 
виникло декілька питань щодо вищевказаного підприємства, інформацію у відповідь на які, я 
прошу Вас надати. 

Згідно частини п'ятої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 
№ 2939-УІ від 13 січня 2011 року (надалі за текстом - Закон про доступ до публічної 
інформації"), розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про свою 
діяльність та прийняті рішення. 

Згідно пункту шостого частини першої статті 14 Закону про доступ до публічної 
інформації, розпорядники інформації зобов'язані надавати достовірну, точну та повну 
інформацію. 

Згідно частини першої статті 21 Закону про доступ до публічної інформації, 
інформація на запит надається безкоштовно. 

Згідно частини четвертої статті 21 Закону про доступ до публічної інформації, при 
наданні особі інформації, яка представляє суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не 
стягується. 

Інформація щодо будівництва підприємства з виробництва енергії з відходів 
стосується інтересів мешканців всього Пролетарського району, а тому представляє 
суспільний інтерес. 

Згідно частини першої статті 20 Закону про доступ до публічної інформації, 
розпорядник інформації зобов'язаний надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 
п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Враховуючи вищевикладене, та на підставі ст.ст. 19-21 Закону про доступ до 
публічної інформації, прошу Вас надати мені наступну інформацію: 

1. Яким чином буде забезпечено сортування твердих побутових відходів (надалі 
у тексті - ТПВ) перед спалюванням їх Вашим підприємством? 

У пункті 4.2. "Збір, сортування та транспортування відходів" Розділу 4 "Дані про 
забезпечення ресурсами" ТЕО є посилання на те, що "посилаючись на інформацію органів 
влади у сфері поводження з відходами, в Донецьку є окремий збір електронних відходів 
(батарейки, телевізори, комп'ютери, тощо), чорних та кольорових металів - частково, скла". 

У той самий час. Правилами благоустрою, санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти та порядку в місті Донецьку, затверджених рішенням донецької міської 



ради № 18/15 від 09 лютого 2005 року, не передбачено попереднє сортування ТПВ взагалі. 
Наприклад, мікрорайони "Об'єднаний", "Шахта 9-Капітальна", "Чулківка" та "Шахта 

12-18" мають одні й ті самі контейнери для всіх типів ТПВ. 
Пунктом 4.1. "Характеристики сировини" Розділу 4 "Дані про забезпечення 

ресурсами" ТЕО та підпунктом 3.5.3. "Вимоги до палива" пункту 3.5 "Характеристика 
палива" Розділу З "Загальна характеристика об'єкту, що проектується" ОВНС, передбачений 
перелік видів ТПВ, не повинних використовуватись в якості палива. 

Яким чином, враховуючи вищезазначену проблему. Ваше підприємство може 
дати стовідсоткову гарантію місцевим мешканцям, що у Вашому підприємстві не будуть 
спалені заборонені Вами самими види ТПВ? 

У той самий час у пункті 10.5. "Очищення сировини" Розділу 10 "Технологічні 
рішення" ТЕО та у підпункті 3.5.4. "Очищення палива" пункту 3.5 "Характеристика палива" 
Розділу З "Загальна характеристика об'єкту, що проектується" ОВНС наведена інформація, 
що "спалення попередньо сортованого міського сміття не потребує будь-якого очищення" та 
"Кількість фракцій, що не горять, залежить від сортування сміття громадянами." 

Яким чином це твердження корелює з фактом відсутності сортування ТПВ у 
місті Донецьку? 

Згідно Протоколу експертизи проекту будівництва (реконструкції) від 09 грудня 2010 
року № 1.1/3/9303 (надалі за текстом - Протокол), в матеріалах ТЕО не запроектований етап 
сортування відходів перед їх спалюванням. Водночас зазначено, що "для нормального 
процесу сміттєспалювання необхідним елементом виробництва є попереднє сортування 
сміття. Цим протоколом Вас зобов'язано на стадії розробки проекту передбачити стадію 
попереднього сортування ТПВ. 

Також Ваше підприємство зобов'язано: 
- при визначенні схеми озеленення території сміттєспалювального заводу 

передбачити створення з боку сельбищних територій (північний захід - селище Чулківка; 
південний захід - селище Широкий; південний схід - селище Люлі) щільних смуг дерево-
чагарникових насаджень шириною не менше 50 м; 

- визначити конкретні типи устаткування газочистки, що мають бути застосовані на 
підприємстві; 

- визначити обсяги надходження забруднюючи речовин в атмосферне повітря не 
тільки від спалювання ТПВ, а й від усіх технологічних процесів підприємства; 

- визначити фактичні концентрації забруднюючих речовин на майданчику під 
будівництво підприємтства на навести розрахункові концентрації забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства з 
урахуванням фону; 

- визначити обсяги емісії діоксинів, фуранів, бенз(а)пірену в атмосферне повітря при 
експлуатації підприємства та виконати розрахунки їх розсіювання у приземному шарі 
атмосферного повітря; 

- визначити клас небезпеки для основних виробничих відходів підприємства, вказати 
обсяги та схеми утилізації для усіх видів відходів від проектної діяльності, враховуючи 
відходи при будівництві об'єкту; 

- передбачити заходи по безпечному поводженню з реагентами та відходами 
допоміжних виробництв; 

- навести розрахункові еквівалентні рівні акустичного впливу проектної діляьності 
на меді нормативної санітарно-захисної зони підприємства. 

Що з вищенаведеного переліку було Вами зроблено у період часу з 09 грудня 
2010 року? Що залишилось не виконаним та з якої причини? 

2. Також, у Протоколі прямо зазначено, що "за технологією, наведеною в ТЕО, 
підприємство по суті є сміттєспалювальним заводом". 

Як Ви можете пояснити розбіжність між термінами "Завод по виробництву 
енергії з відходів" та "Сміттєспалювальний завод"? Чи є вони тотожними за змістом? 



Чому в усіх офіційних документах прямо не зазначено, що Ваше підприємство є 
сміттєспалювальним заводом? 

3. Згідно пункту 9.3. "Висновки" Розділу 9 "Основні рішення з інженерної 
підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів" 
ТЕО ділянка будівництва є загрозливою по виділенню природного газу метану на земну 
поверхню. Більш того на ділянці будівництва є старі гірничі роботи на малій глибині, 
ліквідовані стовбури і шурфи, тектонічне порушення скид № 5. 

Яким чином можливе будівництво небезпечного виробництва на небезпечній 
території? 

Які компенсації передбачені Вами для компенсування можливої матеріальної 
та моральної шкоди місцевих мешканців, у разі аварійної ситуації на Вашому 
підприємстві з цих причин? 

4. Згідно підпункту 10.6.2. ""Відділення очистки продуктів згоряння" пункту 10.6 
"Котельне відділення" Розділу 10 "Технологічні рішення" ТЕО передбачено "щонайменше 
два вимірювання на рік важких металів, діоксинів та С4Н40; однак протягом перших 12 
місяців функціонування, ці вимірювання будуть виконуватись, щонайменше, кожні три 
місяці. 

Яким чином Ви можете надати стовідсоткову гарантію місцевим мешканцям, 
що викиди вищезазначених забруднювачів не будуть штучно та спеціально 
зменшуватись Вами безпосередньо перед вимірюванням, а потім знов підвищуватись до 
небезпечних концентрацій після проведення вимірювання? 

Чи передбачені Вами якійсь компенсації місцевим мешканцям у випадку 
перевищення у викидах Вашого підприємства рівнів гранично дозволених 
концентрацій (надалі за текстом - ГДК) небезпечних та шкідливих речовин? Які саме? 

Згідно підпункту 4.3.6. "Проведення розрахунків приземних концентрацій 
забруднюючих речовин від викидів підприємства" пункту 4.3 " "Вплив на повітряне 
середовище" Розділу 4 "Характеристика джерел негативного впливу при експлуатації об'єкта 
та оцінка впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище" ОВНС, "якщо 
для розрахунків приймати фонові концентрації, що були надані в середньому по місту 
Донецьку, то спостерігається перевищення рівнів ГДК, оскільки фонові концентрації самі по 
собі вже перевищують встановлені нормативи для оксидів азоту. 

Чи слід розуміти це як те, що оскільки повітря в Донецьку само по собі й без 
Вашого підприємства є забрудненим, Ви не вважаєте суттєвим додаткове забруднення 
від Вашого підприємства? 

Згідно Величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному 
повітрі № 534 від 23 червня 2010 року, "за іншими показниками (забружнюючими 
домішками): ртуттю, арсеном, кобальтом, ванадієм, стибієм та їх сполуками, сажею, 
фтористим воднем, фтором та його сполуками, водню хлоридом, речовинами у вигляді 
суспендованих твердих частинок - мікрочастинок та волокон менше 10 мкм та менше 2,5 
мкм, неметановими легкими органічними сполуками, діоксинами та фуранами Донецький 
обласний центр з гідрометеорології спостереження не виконує. 

Згідно підпункту 4.3.9. "Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу" 
пункту 4.3 " "Вплив на повітряне середовище" Розділу 4 "Характеристика джерел 
негативного впливу при експлуатації об'єкта та оцінка впливів планової діяльності на 
навколишнє природне середовище" ОВНС, "в Україні не існує системи контролю за 
забрудненням навколишнього середовища стійкими органічними забруднювачами (надалі за 
текстом - СОЗ). Дані статистики є непрямими (розраховуються за обсягами використаної 
сировини або палива). Що стосується інструментального контролю діоксинів, то відома одна 
сертифікована лабораторія Інституту гігієни і токсикології імені Марзєєва (Київ), яка може 
проводити відповідні дослідження. Таким чином, контроль рівня забруднення навколишнього 
середовища СОЗ - завдання складне і дороге". 

Яким чином можливо розрахувати вплив на навколишнє середовище від СОЗ, 



що будуть міститись у викидах Вашого підприємства, якщо в Україні не існує системи 
контролю за такими забруднювачами, а безпосередньо в місті Донецьку рівень 
забруднення діоксинами та фуранами взагалі ніколи не спостерігався? Чи не є 
передчасним рішення про будівництво Вашого підприємства без обгрунтованих та 
тривалих досліджень забруднення Пролетарського району міста Донецька діоксинами 
та фуранами, їх фоновими величинами в атмосфері району? 

Які компенсації передбачені Вами для місцевих мешканців за можливу 
матеріальну шкоду, шкоду для життя та здоров'я, моральну шкоду у зв'язку з 
мешканням поблизу з діоксин-небезпечним підприємством? 

Чи будуть Вами зроблені виміри фонових величин у повітрі Пролетарського 
району міста Донецька абсолютно всіх можливих забруднювачів від Вашого 
підприємства розрахунки обсягів їх викидів після його введення в експлуатацію? 

Чому Вами не передбачено створення служби постійного (цілодобового) 
вимірювання викидів підприємства з системою масового сповіщення населення в 
режимі реального часу за допомогою, наприклад мережі Інтернет? 

Згідно розділу "Сжигание отходов - зто опасно" (сторінка 11) Презентації для 
мешканців Пролетарського району міста Донецька (надалі за текстом - Презентація), Вами 
наведено дані, що 15 хвилин феєрверку на честь святкування тисячоліття у Лондоні 
виробили більше діоксину, ніж підприємство по виробництву енергії з відходів у південно-
східному Лондоні виробило б протягом більше ста років. 

Чи можете Ви підтвердити цей агітаційний закид офіційним документом? 
Які саме з 75 ізомерів поліхлорованих дібенздіоксинів, чи 135 ізомерів 

дібензофуранів, чи поліхлорованих біфенілів, або інших поліхлорованих ароматичних 
сполук (які всі об'єднані спільної назвою "діоксини"), порівнювались між собою? 

5. Згідно пункту 10.9. "Відходи виробництва" Розділу 10 "Технологічні рішення" 
ТЕО, зольний пил класифікується як небезпечні відходи, і його планується зберігати на 
звалищі у захищеному місці. 

У той самий час, згідно Висновків до підпункту 4.6.1. "Джерела виникнення 
відходів" пункту 4.6. "Оцінка впливів на оточуюче природне середовище від утворених 
відходів" Розділу 4 "Характеристика джерел негативного впливу при експлуатації об'єкта та 
оцінка впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище" ОВНС, "на 
сьогодні нема підтвердження, що станція змішування або спеціальний полігон для 
захоронення високотоксичних відходів є в наявності в Донецькому регіоні і таким чином 
відсутні рішення по безпечному поводженню з відходами". 

Яким чином Ви можете гарантувати місцевим мешканцям стовідсоткову 
безпеку Вашого підприємства при відсутності зазначених станції чи полігону? Які 
компенсації передбачені Вами у відшкодування місцевим мешканцям можливої 
матеріальної та моральної шкоди у випадку небезпеки Вашого підприємства з цієї 
причини? 

6. Згідно пункту 4.1. "Вплив на клімат і мікроклімат" Розділу 4 "Характеристика 
джерел негативного впливу при експлуатації об'єкта та оцінка впливів планової діяльності на 
навколишнє природне середовище" ОВНС, серед ознак мікроклімату території існують 
метеорологічні умови, що визначаються, як несприятливі за причини підвищення 
концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі повітря. Серед них такі, як: 
уповільнення щільності вітру, що спричиняє зменшення процесів розсіювання шкідливих 
речовин, підвищена вологість, повторюваність та інтенсивність туманів, що акумулюють 
домішки з шару повітря, що знаходиться вище - це призводить до підвищення концентрації 
біля поверхні землі; зменшення температурних контрастів призводить до утворення стійко 
термічної стратифікації, що зменшує обмін повітря низьких та високих шарів атмосфери, що 
в умовах інтенсивного руху автомобільного транспорту призводить до накопичення 
шкідливих речовин у приземному шарі. У зимовий період найчастіше за все спостерігається 
підвищення рівня забруднення." ' 



Враховуючи вищевикладене, чи доцільно взагалі будувати Ваше підприємство у 
цьому місці? Яким чином, наприклад. Ви будете підвищувати процеси розсіювання 
шкідливих речовин чи перешкоджати утворенню термічної стратифікації? Які 
компенсації Ви передбачили для місцевих мешканців за "підвищення концентрації 
забруднюючих речовин у приземному шарі повітря" чи за "підвищення рівня 
забруднення у зимовий період"? 

7. Згідно підпункту 4.3.3. "Запах" пункту 4.3 " "Вплив на повітряне середовище" 
Розділу 4 "Характеристика джерел негативного впливу при експлуатації об'єкта та оцінка 
впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище" ОВНС, "паливо з відходів 
може видавати неприємний запах при певних обставинах", наприклад "в періоди тривалих 
запланованих простоїв. У такі періоди повітря для горіння не потрібно, знижений тиск в 
бункері не створюється. Таким чином, повітря з бункера здатне поширюватись у навколишнє 
середовище". , 

Щодо цього повідомляю Вам, що на території мікрорайону "Об'єднаний", де я 
мешкаю, під час підвищення вологості повітря, сильно відчутний сморід з очисних споруд 
Комунального підприємства "Донецькміськводоканал", які знаходяться удвічі дальше від 
мого дому, ніж Ваше підприємство, але у тому самому напрямку повітряних потоків. 

Враховуючи вищевикладене, чи можете Ви гарантувати місцевим мешканцям 
стовідсоткову відсутність неприємного запаху від Вашого підприємства або які 
компенсації за матеріальну та моральну шкоду, спричинену цим запахом. Ви 
передбачаєте для місцевих мешканців? 

8. Згідно Висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки № 525/01-11 від 20 січня 2011 року (надалі за текстом - Висновок), він відповідає 
схемі планування території міста Донецька. 

У той самий час пунктом З "Утилізація та переробка комунальних відходів" Розділу 
"Основні заходи щодо стабілізації та поліпшенню стану навколишнього середовища" 
Генерального плану міста Донецька (надалі за текстом - Генплан), будівництво Вашого 
підприємства взагалі не передбачено. 

Також, пунктом 7 "Розвиток рекреаційних зон" вищезазначеного розділу Генплану, 
передбачено формування великого рекреаційного центру в районі урочища "Чулківське", 
тобто на території будівництва Вашого підприємства. 

Також згідно Мапи зонування міста Донецька (Додатку до Генплану), місце 
будівництва Вашого підприємства знаходиться на території ландшафтно-рекреаційної зони -
зеленої зони міста Р-2. 

Враховуючи вищевикладене, як Ви можете пояснити фактичну невідповідність 
проекту будівництва Вашого підприємства Генплану міста Донецька? 

Також, чим Ви можете пояснити необхідність будівництва такого небезпечного 
підприємства, як Ваше, у ландшафтно-рекреаційній, зеленій зоні міста? 

Які компенсації передбачені Вами для мешканців міста за знищення частини 
території ландшафтно-рекреаційної, зеленої зони міста? 

9. Чи можете Ви надати місцевим мешканцям стовідсоткову гарантію того, що 
через будівництво та експлуатацію Вашого підприємства, вартість нерухомості у 
Пролетарському районі міста Донецька, особливо у мікрорайонах, прилеглих до 
Вашого підприємства, не буде знижена? 

Які компенсації передбачені Вами для відшкодування таких можливих збитків 
мешканцям Пролетарського району? 

10. Яка буде вартість вивезення сміття із розрахунку на одну особу після 
будівництва та введення в експлуатацію Вашого підприємства? 

Чи можете Ви надати стовідсоткову гарантію залишення її на рівні інших 
обласних центрів, в яких відсутні сміттєспалювальні заводи? 

Які компенсації передбачені Вами для компенсації непередбачуваних витрат та 
збитків мешканцям міста у випадку суттєвого (більше ніж па 20 %) підвищення 



вартості вивезення сміття? 
11.Згідно підпункту 3.6.1. "Технологічна інфраструктура" пункту 3.6. "Опис 

технологічного процесу об'єкту проектування" Розділу З "Загальна характеристика 
об'єкту,що проектується" ОВНС, для того, щоб передавати тепло до існуючих котельних в 
Пролетарському районі, має бути збудована нова примикаюча до району мережа опалення" 
довжиною близько 12 км. 

Яким чином вплине цей та інші подібні заходи на вартість централізованого 
опалення у районі? 

Яка буде вартість централізованого опалення 1 квадратного метру житлової 
площі після будівництва введення в експлуатацію Вашого підприємства? 

Чи можете Ви надати стовідсоткову гарантію залишення її на рівні вартості 
централізованого опалення традиційними газовими котельними? 

Які компенсації передбачені Вами для компенсації непередбачуваних витрат та 
збитків мешканцям Пролетарського району у випадку суттєвого (більше ніж на 20 %) 
підвищення вартості централізованого опалення? 

11. Які заходи вживаються очолюваним Вами підприємством для повідомлення 
місцевих мешканців про сам факт будівництва сміттєспалювального заводу в нашому 
районі, його етапи, можливі екологічні, соціальні та економічні наслідки? 

Яким чином Вашим підприємством досліджується думка місцевих мешканців 
щодо доцільності будівництва Вашого підприємства? 

Чи будуть проведені громадські слухання з цього приводу? Де, коли, як про це 
буде повідомлено місцевим мешканцям? 

12. Згідно Розділу 22 "Обґрунтування ефективності інвестицій" ТЕО, у зведеному 
кошторисі є графа "Глава 1. Підготовка території будівництва", у якій в позицію "Інші 
витрати" закладено 16 092,77 тисяч грн. 

Які саме "інші витрати" на таку величезну суму передбачені Вами на цьому 
етапі? 

Також, у графі "Глава 10. Утримання служби замовника та авторський нагляд" в 
позицію "Інші витрати" закладено аж 748 705,37 тисяч грн. 

Чи можете Ви пояснити, які саме заходи авторського нагляду та які саме 
витрати на утримання служби замовника, потребують такі величезні витрати? 

Згідно частини другої статті 22 Закону про доступ до публічної інформації, відповідь 
розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 
відмовою у наданні інформації. 

Цей запит відправлений поштовим зв'язком рекомендованим листом з повідомлення 
про вручення 04 серпня 2011 року, термін доставки в межах області дорівнює три робочі дні, 
тому у разі неотримання мною запитуваної інформації та копій документів у термін до 17 
серпня 2011 року, я буду вимушений звернутись до прокурора міста Донецька із заявою про 
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону про доступ до публічної 
інформації та до Будьоннівського районного суду міста Донецька (за територіальною 
підсудністю за юридичною адресою підприємства) із адміністративним позовом в порядку 
статті 23 Закону про доступ до публічної інформації та ст.ст. 6, 104-106 Кодексу 
адміністративного судочинства України. 

О.О. Лапін 

04 серпня 2011 року 


