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п '̂—-Донецьк 

Вих. № 29 Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕкоЕнерджі Донецьк" 
вул. Р. Люксембург, 12 А, 
офіс 606, м. Донецьк, 83001 

від 21 серпня 2012 року 

п. Лапіну Олександру Олександровичу, 
що мешкає за адресою: 

тел.: 

Шановний Олександре Олександровичу! 

За результатами розгляду Вашого запиту на інформацію від 4 серпня 2011 року щодо 
будівництва підприємства з виробництва енергії з відходів та згідно з положеннями Закону 
України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-УІ від 13 січня 2011 року, надаємо 
відповіді на поставлені Вами запитання. Для зручності та повноти викладу відповідей, всі Ваші 
запитання залишені в їх оригінальній редакції та наведені в тексті цієї відповіді. 

Готуючи відповіді на Ваш запит ми керувалися законодавством України, зокрема Конвенцією 
«Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 25 червня 1998 року, ратифікованої Законом 
України від 6 липня 1999 року N 832-ХІУ (далі - Конвенція), Цивільним кодексом України, 
Законом України "Про інформацію" № 2657-ХІІ від 2 жовтня 1992 року (далі - Закон про 
інформацію), Законом України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-УІ від 13 січня 
2011 року (далі - Закон про публічну інформацію) та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють питання захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці. 

Зокрема ст. 4 Конвенції передбачає, що в запиті, про надання екологічної інформації може бути 
відмовлено, якщо Гї оприлюднення може негативно вплинути на конфіденційність комерційної 
та промислової інформації у випадках, коли така конфіденційність охороняється законом з 
метою захисту законних економічних інтересів та права інтелектуальної власності. У випадку, 
коли конфіденційна інформація, що не підлягає оприлюдненню згідно зі ст. 4 Конвенції, може 
бути відокремлена від решти інформації без шкоди для конфіденційності інформації, яка не 
підлягає оприлюдненню, ця решта екологічної інформації може надаватися у відповіді на 
відповідний запит. 
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Запитання. 

" 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 постання на те, що "посилаючись на інфор.мацію 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 підпункто.м 3.5.3. 
"Вимоги до палива" пункту 3.5 "Характеристика палива" Роздічу З "Загальна характеристика 
об'єкту, що проектується" ОВНС, передбачений перелік видів ТПВ, не повинних використовуватись в 
якості палива." 

Повідомляємо, що наразі наще підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕкоЕнерджі Донецьк" (надалі - "Підприємство") збирається активно брати участь у 
впровадженні системи роздільного збору побутових відходів у м. Донецьку, а також у 
Національному проекті «Чисте місто», однією зі складових якого є робота з жителями міста 
щодо сортування сміття. 

"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 часу 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 
гро.мадянами." 

Інформуємо, що договори з компаніями-перевізниками передбачатимуть вимоги щодо якості 
відходів, які доставлятимуться на Підприємство. Підприємство контролюватиме якість відходів, 
що будуть доставлятися компаніями-перевізниками. Відповідно, контроль буде здійснюватися 
як перевізниками, так і Підприємством. Крім того, окрім належної якості сировини, що 
поставлятиметься на Підприємство, Підприємство гарантує дотримання ГДК викидів відповідно 
до Європейського законодавства (Директива про спалювання відходів \УШ 2000/76/ЄС) та 
вимог законодавства України. 

Відповідь. -

Запитання. 

Відповідь. 

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

Повідомляємо, що курс Президента України в рамках реалізації Національного Проекту «Чисте 
Місто» передбачає активне впровадження сортування відходів та залучення жителів міста до 
системи попереднього сортування (в домащніх умовах). До моменту запуску підприємства в 
експлуатацію в м. Донецьку заплановано впровадити систему роздільного збору відходів. 

"Згідно Протоколу експертизи проекту будівництва (реконструкції) від 09 грудня 2010 року № 
1.1/3/9303 (надалі за текстом - Протокол), в матеріапах ТЕО не запроектований етап сортування 
відходів перед йс спалюванням. Водночас зазначено, що "для нормсигьного процесу сміттєспалювання 
необхідним елементо.м виробництва є попереднє сортування сміття. Цим протоколо.м 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 ат.мосферне повітря не тільки від 
спалювання ТПВ, а й від усіх технологічних процесів підприємства; 

- визначити фактичні концентрації забруднюючих речовин на .майданчику під будівництво 
підприємства на навести розрахункові концентрації забруднюючих речовин у призе.мному 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 допо.міжніюс 
виробництв; 

- навести розрахункові еквівалентні рівні акустичного впливу проектної діяльності 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?" 

Інформуємо, що виконання вищевказаних пунктів передбачене на стадії "Проект" (стадія 
розробки проекту) згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва". 

Відповідь. 

Запитання. 

Відповідь. 
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На даний момент Підприємство займається розробкою проектної документації. Всі охочі 
зможуть ознайомитися з документацією. 

"2. Також, у Протоколі прямо зазначено, що "за технологією, наведеною в ТЕО, підприємство по 
суті є сміттсспалюваїьнии заводом. Як Ви можете пояснити розбіжність між термінами 
"Завод по виробництву енергії з відходів" та "Сміттєспа,іювальний завод"? Чи є вони 
тотожними за змістом? Чому в усіх офіційних документах прямо не зазначено, що Ваше 
підприємство є сміттєспалювальним заводом?" 

Моторний аероплан «Флайєр-1» братів Райт і Боїнг 777 є тотожними за змістом, але різними по 
суті. Метою роботи Підприємства є не спалювання відходів, а виробництво теплової та 
електричної енергії з використанням відходів як палива. Згідно з загальноприйнятими мовними 
нормами. Підприємство має назву не сміттєспалювальний завод, а саме підприємство з 
виробництва енергії з відходів. Наприклад: Теплоелектростанція - підприємство, що виробляє 
тепло і електричну енергію. Теплоелектростанцію не називають «вуглеспалювальними, 
газоспалювальними, мазутоспалювальними заводами». За таким самим принципом 
підприємство є НЕ сміттєспалювальним заводом. При детальному вивченні світової практики 
можна виявити різницю між сміттєспалювальним заводом та підприємством з виробництва 
енергії з відходів. Наприклад - порівняйте значення термінів в англійській мові "Іпсіпегаїіоп 
Ріапі" та "\\^а8Іе-Іо-Епег§у" ріапі. 

"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 діпянка будівництва є 
загрозливою по видіїенню природного газу .метану на земну поверхню. БЬіьш 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" 

Інформуємо, що технологія Підприємства відповідає всім нормам безпеки, як українським, так і 
Європейського Єоюзу. 

Підприємство провело всі необхідні в цьому випадку гірничо-геологічні дослідження із 
залученням відповідних фахівців. Висновки даних організацій є частиною ТЕО. 

Для вивчення можливого впливу газу метану, який знаходиться у виробках закритих шахт. 
Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт у гірничій 
промисловості були проведені дослідження та інструментальні спостереження. Всього було 
здійснено 736 вимірювань вмісту метану і вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі на глибині 
0,75 - 1 м. Аналіз результатів вимірювань показав, що метан у ґрунті відсутній, а вміст 
вуглекислого газу (до 1,2%) не перевищує фонових значень для ґрунту даного району. За 

Запитання. 

Відповідь. 

Запитання. 

Відповідь. 
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результатами досліджень був зроблений висновок, що дану ділянку можна класифікувати як 
безпечну (Висновок про необхідність застосування спеціальних конструктивних заходів захисту 
проектованого підприємства з виробництва енергії з відходів в м. Донецьку від проникнення 
щахтних газів від 12.04.2011 № 08/3075). 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Оскільки виробничі потужності будуть збудовані та Підприємство діятиме на території України, 
усі питання виріщуватимуться відповідно до українського законодавства. 

Запитання. 

"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 метаїів, 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 спеціа.іьно зменшуватись Вами безпосередньо перед 
вимірюванням, а потім знов підвищуватись до небезпечних концентрацій після проведення 
вимірювання ? " 

Відповідь. 

Повідомляємо, що зменщити значення викидів штучним шляхом неможливо, оскільки контроль 
за викидами здійснюється автоматизованою системою. Дані про викиди будуть доступними 
будь-якій зацікавленій стороні. 

Технологія, що застосовується на виробництві, відповідає найсуворішим Європейським 
стандартам, які є набагато більш суворими, аніж чинні в Україні, тому перевищення ГДК 
неможливе у будь-якому випадку. 

Запитання. 

"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?" 

Відповідь. 

Оскільки виробничі потужності будуть збудовані та Підприємство діятиме на території України, 
усі питання вирішуватимуться відповідно до українського законодавства. 

Запитання. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001. м. Донецьк. Тел.: (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 

МФО 300175 
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"Згідно підпункту 4.3.6. "Проведення розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин від 
викидів підприємства" пункту 4.3 " "Вплив на повітряне середовище" Роздічу 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 
фононі 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?" 

Технологія, що застосовується на виробництві, відповідає найсуворішим Європейським 
стандартам, які є набагато більш суворими, аніж чинні в Україні, тому перевищення ГДК 
неможливе у будь-якому випадку. Крім того, внаслідок введення в експлуатацію цього 
виробництва загальний рівень забруднення знизиться. 

"Згідно Величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі № 534 від 
23 червня 2010 року, "за іншими показниками (забруднюючими до.мішками): ртуттю, арсеном, 
кобальто.м, 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 гідро.метеорології 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 втивів танової діяльності на навколишнє природне середовище" ОВНС, "в 
Україні не існує системи контролю за забрудненням навколишнього середовища стійкими 
органічними забруднювачами (надані 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 Марзсєва (Київ), яка .може проводити відповідні дослідження. Таким 
чином, контроль рівня забруднення навколишнього середовища СОЗ - завдання скчадне 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 обґрунтованих та тривалих досліджень забруднення Пролетарського 
району міста Донецька діоксинами та фуранами, їх фоновими величинами в атмосфері 
району?" 

Окрім норм українського законодавства, основним документом, що буде регламентувати 
екологічні показники роботи підприємства з виробництва енергії з відходів буде директива ЄС 
2000/76. Вона є дуже жорсткою стосовно щодо дозволених рівнів граничних концентрацій 
забруднюючих речовин, включаючи діоксини і фурани, загальний органічний вуглець, важкі 
метали тощо. 

У Вашому запиті наводиться аргумент, що Донецький обласний центр з гідрометеорології не 
виконує спостереження вмісту таких «екзотичних» інгредієнтів. У цьому немає нічого дивного, 

Відповідь. 

Запитання. 

Відповідь. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001. м. Донецьк. Тел.: (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 

МФО 300175 
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тому що такі вимірювання є дуже затратними, застосовується дуже дороге обладнання, потрібні 
висококваліфіковані фахівці. В країнах ЄС, як правило, існує одна лабораторія на країну, яка 
здійснює такі вимірювання орієнтовно 1 раз на рік на об'єктах, де термічно переробляють 
відходи. Наприклад, у Фінляндії таку функцію виконує державна науково-дослідна компанія 
УТТ. В Україні подібні функції може виконувати Лабораторія гігієни атмосферного повітря та 
оцінок ризику Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук 
України. Вона має для цього усю необхідну матеріальну базу та кваліфікований персонал. 

Дійсно, в Україні не існує системи контролю за забрудненням навколишнього середовища 
стійкими органічними забруднювачами (надалі за текстом - СОЗ), важкими металами, 
неметановими леткими органічними сполуками (ЛОЄ) . Дані статистики є непрямими 
(розраховуються за обсягами використаної сировини або палива). Але це абсолютно нормальна 
практика, оскільки через економічні чинники доцільне проведення періодичних вимірювань 
концентрацій "важких" компонент димових газів. 

Це дозволить скоригувати коефіцієнти емісії забруднюючих речовин, які вимірюються в г/ГДж 
введеної в установку спалювання хімічної енергії палива. А величина валового викиду 
забруднюючої речовини є добутком коефіцієнта емісії на кількість спаленого палива, 
вираженого в енергетичних одиницях (ГДж). Такий підхід відповідає керівним документам 
Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (ІРСС) та принципам європейської 
інвентаризації викидів за ЕМЕР. 

Таким чином, тут не має протиріччя. Тому за умови дотримання режимної карти процесу 
забезпечуються безпечні рівні викидів СОЗ і ЛОЄ без неперервного моніторингу. А 
безперервний моніторинг вмісту діоксиду сірки, оксидів азоту, оксиду вуглецю, твердих 
частинок в димових газах дозволить проконтролювати дотримання режимної карти. 

Тому немає доцільності у проведенні тривалих вимірювань вмісту СОЗ, ЛОЄ, важких металів 
тощо в Пролетарському та інших районах м. Донецька. Раціонально при здійсненні контрольних 
вимірювань вмісту шкідливих інгредієнтів в димових газах підприємства з виробництва енергії з 
відходів проводити і контроль якості повітря в житловій зоні м. Донецька. 

Запитання. 

"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?" 

Відповідь. 

Оскільки Підприємство буде збудоване та діятиме на території України, усі питання 
вирішуватимуться відповідно до українського законодавства. 

Запитання. 

"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?" 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001. м. Донецьк. Тел.: (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 

МФО 300175 
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Відповідь. 

Оскільки виробничі потужності будуть збудовані та Підприємство діятиме на території України, 
усі питання вирішуватимуться відповідно до українського законодавства. 

"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?" 

Повідомляємо, шо всі існуючі світові стандарти, які можуть бути застосовані щодо цього 
питання, будуть впроваджені. 

"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 бііьше діоксину, ніж 
підприємство по виробництву енергії з відходів у південно-східному Лондоні виробию 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 біфеніїів, або інших поліх-іорованих ароматичних сполук (які всі об'єднані 
спільної назвою "діоксини "), порівнювались між собою?" 

ВІДПОВІДЬ. 

Надаємо посилання на ресурси, які підтверджують цю інформацію: 

1. "ТЬе риЬІіс ассерІаЬіИіу оЈ іпсіпегаїіоп" - КезеагсЬ ипсіегіакеп Гог іЬе Наїіопаї Зосіеіу Гог Сіеап 
Аіг апсі ЕпуігоптепШІ Ргоіесііоп, ра^е 18,18ВК 0903 474 51 4 

2. и к ЕпуігоптепІ А§епсу 2000, ЬгіеГіпЈ поіе Ггот іЬе АР8\УО (Аззосіаіе Рагііатепіагу 
8и8ІаіпаЬ1е \Уа5Іе Огоир) Ьу Кеіі Саггі^ап апсі РгоГ. СЬгіз Со§§іп5 

3. Ьир://\у\с1ос8Іос.сот/сіос8/77739501/ОгарЬ-іог-Е1есІгопіс-\Уа5Іе-Мапа§етепІ 

4. Ь«р://\улулу.ЬрГ.со.ик/8и8ІаіпаЬі1ііу/е1лу.а8рх 

Дослідження було проведене відповідно до наявних світових стандартів. В разі сумнівів у 
правдивості дослідження або застосовуваної методології аналізу даних, рекомендуємо 
звернутися до Агентства з охорони навколишнього середовища королівства Великобританія. 

Запитання. 

ВІДПОВІДЬ. 

Запитання. 

Запитання. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укпа їня - Я:ЧПП1 и Ппнрі їкк Т е л : (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 

МФО 300175 
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"5. Згідно пункту 10.9. "Відходи виробництва" Роздічу 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 втивів 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 з.мішування або спеціальний полігон для захоронення високотоксичних відходів є в наявності 
в Донецько.му регіоні і таким чино.м відсутні рішення по безпечно.му 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?" 

Інформуємо, що на даний момент відбувається розгляд наявних варіантів для вибору 
оптимального рішення цього питання. 

Оскільки виробничі потужності будуть збудовані та Підприємство діятиме на території України, 
усі питання щодо компенсації вирішуватимуться відповідно до українського законодавства. 

"6. Згідно пункту 4.1. "Впчив на клімат і мікроклімат" Розділу 4 "Характеристика джерел 
негативного впливу при експлуатації об'єкта та оцінка втивів танової 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: уповічьнення 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 те.мпературних контрастів 
призводить до утворення стійко тер.мічної стратифікації, що хменшує обмін повітря низьких та 
високих шарів атмосфери, що в умовах інтенсивного руху автомобічьного транспорту призводить 
до накопичення шкідливих речовин у приземному шарі У зимовий період найчастіше за все 
спостерігається підвищення рівня забруднення. Враховуючи вищевикіадене, чи доціїьно 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"?" 

Технологія, що застосовується на виробництві, відповідає найсуворішим Європейським 
стандартам (\ҐЮ 2000/76/ЕЄ), які є набагато більш суворими, аніж чинні українські стандарти, 
тому перевищення ГДК неможливе у будь-якому разі. 

Відповідь. 

Запитання. 

Відповідь. 

Запитання. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001. м. Лонеиьк. Тел.: (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м Київ 

МФО 300175 
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"7. Згідно підпункту 4.3.3. "Запах" пункту 4.3 " "Втне на повітряне середовище" Роздічу 4 
"Характеристика джерел негативного втиву при екстуатації об'єкта та оцінка втивів танової 
діяльності на навколишнє природне середовище" ОВНС, "пачиво з відходів .може видавати 
неприємний запах при певних обставинах", наприклад "в періоди тривалих затанованих 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 повідо.мляю 
Вам, що на території .мікрорайону "Об'єднаний", де я .мешкаю, під час підвищення вологості 
повітря, сильно відчутний сморід з очисних споруд Ко.муначьного підприємства 
"Донецькміськводоканал", які знаходяться удвічі дальше від мого дому, ніж Ваше підприємство, аче 
у то.му 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?" 

Щодо розповсюдження неприємних запахів варто зазначити, що в приміщенні бункера для 
прийому та зберігання відходів, який є основним джерелом неприємних запахів, передбачена 
вентиляційна система, яка відбиратиме повітря з приміщення й подаватиме його до котла в 
якості повітря для горіння. 

"8. Згідно Висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 
525/01-11 під 20 січня 2011 року (надачі за тексто.м - Висновок), він відповідає схемі тонування 
території міста Донецька. У той самий час пунктом З "Утилізація та переробка ко.мунальних 
відходів" Роздічу "Основні заходи щодо стабічізації та поліпшенню стану навколишнього 
середовища" Генерачьного тану міста Донецька (надачі за тексто.м - Гентан), будівництво 
Вашого підприємства взагалі не передбачено. Також, пунктом 7 "Розвиток рекреаційних зон" 
вищезазначеного розділу Гептану, передбачено формування великого рекреаційного центру в районі 
урочища "Чулківське", тобто на території будівництва Вашого підприємства. 

Також згідно Мапи зонування міста Донецька (Додатку до Гентану), 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?" 

Відведення земельної ділянки було здійснено відповідно до законодавства України згідно з 
рішенням Донецької міської ради від 22 липня 2011 року. 

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

Відповідь. 

Запитання. 

Відповідь. 

Запитання. 

Відповідь. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001 м Яонеиьк Тел.: (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 
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11 

Інформуємо, що Підприємство планує здійснювати утилізацію відходів міста Донецька, таким 
чином буде попереджене утворення нових звалищ і переповнення діючих. Земельна ділянка 
буде упорядкована відповідно до всіх вимог законодавства. 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Як вже було зазначено вище, всі дії Підприємства здійснюються відповідно до законодавства 
України. Крім того, земельна ділянка буде упорядкована та озеленена відповідно до усіх вимог 
законодавства. 

Запитання. 

"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?" 

ВІДПОВІДЬ. 

Європейський досвід показує, що будівництво подібних виробництв не впливає на ціни на 
нерухомість в прилеглих районах. 

Запитання. 

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

ВІДПОВІДЬ. 

Оскільки виробничі потужності будуть збудовані та Підприємство діятиме на території України, 
усі питання щодо компенсації виріщуватимуться відповідно до українського законодавства. 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001. м. Донецьк. Тел.: (062) 334-9924 

І р/р 26008000118216 
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МФО 300175 



12 

Запитання. 

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

ВІДПОВІДЬ. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

Запитання. 

"Які компенсації передбачені Вами для компенсації непередбачуваних витрат та збитків 
мешканцям міста у випадку суттєвого (більше ніж на 20 %) підвищення вартості вивезення 
сміття?" 

Відповідь. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

Запитання. 

"//. 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 опапення" довжиною близько 12 км. Яким чином 
вплине цей та інші подібні заходи на вартість централізованого опалення у районі? " 

Відповідь. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Укоаїна - 83001. м. Донеиьк. Тел.: (062) 334-9924 
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Запитання. 

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

ВІДПОВІДЬ. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Інформуємо, що ціноутворення на дані послуги відбуватиметься відповідно до норм, 
встановлених законодавством України. Ціноутворення належить до компетенції відповідних 
органів влади. 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Були вжиті наступні заходи: 

1. Донецькою міською радою була організована Робоча Група, яка включає екологів і 
членів різних неурядових організацій (надалі - "НУО'^ для вивчення питання проекту 
будівництва підприємства з виробництва енергії з відходів (надалі - "ВЕВ"). 

2. Ще в квітні. Підприємство запропонувало екологам та членам робочої групи, за рахунок 
кощтів Підприємства, відвідати підприємства ВЕВ в Швеції, на власні очі побачити 
пропоновану технологію в роботі й переконатися в і'ї надійності та безпеці. Пропозиція 
була відхилена представниками неурядових організацій, що входять до складу Робочої 
Групи, одним із завдань якої є надання населенню міста об'єктивної інформації про 
проект. Незважаючи на відмову Робочої Групи, Підприємство, вважаючи своїм 
обов'язком надати цю інформацію всім мешканцям м. Донецька, запросила незалежну 
групу журналістів до Швеції, з метою надати їм можливість відвідати подібні 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 
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підприємства ВЕВ, взяти інтерв'ю у людей, що живуть поруч з підприємствами ВЕВ, і 
підготувати репортаж. 

3. Члени Робочої Групи та інші зацікавлені сторони отримали техніко-економічне 
обгрунтування та інші документи для ознайомлення та коментарів. 

4. Члени Робочої Групи отримали відповіді на свої коментарі. 

5. Проводилися і будуть проводитися зустрічі з жителями Пролетарського району з метою 
інформування про проект. 

6. На сайті компанії "ЕкоЕнерджі Скандінавія" (Ьі1:р://\уту.есоепег§у.5е) викладена 
інформація про проект, існує форма зворотного зв'язку для відправки питань, у тому 
числі анонімних. 

7. У квітні було розіслано 25000 листів жителям району з інформацією про проект, формою 
зворотного зв'язку та номерами телефонів "гарячої лінії". 

8. Планується подальше інформування населення про хід розробки проекту підприємства з 
виробництва енергії з відходів. 

9. Представники Підприємства брали участь у різноманітних телевізійних передачах, 
зустрічах і засіданнях, стосовно розробки проекту. 

10. У Пролетарському районі були розміщені поштові скриньки Підприємства для 
можливості зворотного зв'язку з Підприємством і вивчення думки жителів району та 
відповіді на їхні питання. 

Адреси розташування скриньок для опитування: 
1. Виконавчий комітет Пролетарської районної в м. Донецьку ради (В-44, площа Героїв 
Сталінграда, 1); 

2. Палац культури "Ювілейний" (В-44, вул. Велика Магістральна, 29а). 

3. Регіональний центр соціального забезпечення громадян (0-110, вул. Роздольна, 276). 

4. Комітети районів "Дудинський" та "Чулківка" (В-32, вул. Дудинська, 9-1). 

5. Палац культури імені 20 років Перемоги (В-34, вул. Філатова, 19а). 

6. Комітети мікрорайонів "ЦЗФ Чумаківська", "Шахта № 9", "Капітальна", 
"Ворошилівка", "Першотравнева" (В-31, вул. Арзамаська, 2). 

Запитання. 

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

Відповідь. 
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Інформуємо, що наще Підприємство надає інформацію стосовно проекту, але моніторингом 
наще Підприємство не займається. 

Запитання. 

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

Відповідь. 

Діяльність Підприємства регулюється українським законодавством. Всі подальші дії, що 
стосуються Вашого запитання будуть здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства 
України, зокрема, з положеннями статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівельної 
діяльності" № 3038-УІ від 17 лютого 2011 року. 

Запитання. 

"12. Згідно Розділу 22 "Обгрунтування 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?" 

Відповідь. 

Запитувані відомості віднесено до конфіденційної інформації та комерційної таємниці 
відповідно до Положення "Про захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці ТОВ 
"ЕкоЕнерджі Донецьк", затвердженого Наказом № 1/1-КІ від 20.08.2010 року (див. Додаток 1). 

Згідно зі ст. 4 Конвенції, ст. 20, 21 Закону про інформацію, ст. 6, 7 Закону про публічну 
інформацію, запитувані в цьому питанні відомості належать до категорії інформації з 
обмеженим доступом та не підлягають розголошенню у відповіді на Ваш запит. 

Запитання. 

"Також, у графі "Глава 10. Утргімання 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?' 

Відповідь. 

Запитувані відомості віднесено до конфіденційної інформації та комерційної таємниці 
відповідно до Положення "Про захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці ТОВ 
"ЕкоЕнерджі Донецьк", затвердженого Наказом № 1/1-КІ від 20.08.2010 року (див. Додаток І). 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Україна - 83001, м. Донецьк, Тел.: (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 

МФО 300175 
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Згідно зі ст. 4 Конвенції, ст. 20, 21 Закону про інформацію, ст. 6, 7 Закону про публічну 
інформацію, запитувані в цьому питанні відомості належать до категорії інформації з 
обмеженим доступом та не підлягають розголошенню у відповіді на Ваш запит. 

Макогон В. П. 

ТОВ "ЕкоЕнерджі Донецьк" 
код ЄДРПОУ 36858835 

Україна - 83001, м Донецьк, Тел.; (062) 334-9924 

р/р 26008000118216 
у ПуАТ «СЕБбанк» м.Київ 

МФО 300175 


