
додАток
до експертного звiту (позитивного) NЬ 00-0б56101,2l
щодо розгляду проектноi документацiТ на булiвництво

за проектом "Реконструкцiя та технiчне переоснащення полiгонУ ТВеРДИХ

побутових вiдходiв Nb 5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського району
КиiвськоТ областi. Рекультивацiя дiлянки ЛЪ 1"

(Коригування)

Коригування проекту "Реконструкцiя та технiчне переоснаЩеннЯ

полiгону твердих побутових вiдходiв Jф 5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського РаЙОНУ
КиiвськоТ областi. Рекультивацiя дiлянки J\Ъ 1" розроблено ЩеРЖавНИМ
пiдприсмством "Науково-дослiдний iнститут будiвельного виробництва"
(далi ДП "НДIБВ") (адреса: 031 10, MicTo Киiв, проспект Валерiя
Лобановського, 51; головний iнженер проекту Чуканова н. п.,
квалiфiкацiйний сертифiкат iнженера-проектув€ulьника - серiя АР JЮ 009429,

виданий 25.|2.2013) на замовлення приватного акцiонерного товариства

"КиТвспецтранс" (далi ПрАТ "КиТвспецтранс") на пiдставi завдан}UI на

проекryвання (кориryванrrя) та доповнення до нього, затверджених замовником

та погоджених з генер€tльним проектув€Lльником у 202| роцi.

проект "реконструкцiя та технiчне переоснащення полiгону твердих

побутових вiдходiв jф 5 в с. Пiдгiрцi Обухiвського району Киiвськоi областi.

Рекультивацiя дiлянки Jф 1" був розроблений в 2019 роцi дП "ндIБв"
(головний iнженер проекту - Iващенко ю. м., квалiфiкацiйний сертифiкат

iнженера-проектув€UIьника - серiя Ар Jю 008269, виданиЙ 15.07.201з) на

замовлення ПрАТ "КиТвспецтранс", розглянутий
дп "укрдержбудекспертиза" та рекомендований до затвердження
(експертний звiт вiд |6.|2.2019 J\b 00-1379-19/ПБ (00-1600-18/tБ).

Розпорядженням виконавчого органу КМЩА вiд II.03.2020 J\Ъ 410 проект

затвердЖенлйикоМ 
отриманО дозвiЛ на виконання будiвельних робiт,

наданиЙ державноЮ архiтектУрно-булiвельноЮ iнспекцiсю Украiни
J\Ъ IУОlЗ20\214529 вiд 15.||.2020. Роботи розпочато.

зазначеним проектом було передбачено комплекс робiт з технiчноi та
бiологiчноi рекультивацiТ поверхнi дiлянки Jф 1 полiгону твердих побутових
вiдходiв (далi тпв) JЮ 5 пiсля завершення ii стабiлiзацii (змiцнення

зв€Lлищного Грунту до досягнення постiйного стiйкого стану). Рекультивацiю
(технiчну та бiологiчну) дiлянки J\Ъ 1 передбачалось виконуваТи В ОДНУ ЧеРГУ

без видiлення пускових комплексiв.
Технiчною рекультивацiею було передбачено: створення "ПЛаТО"

загzшьною площею 14,Зб га та формування схилiв з ухилом до 18' шляхом
пiдсипки тпв, ix виположування з учiльненням; влаштування
багатофункцiонального рекультивацiйного покриття з технологiчного
екрану; вертик.tльне планування територii карти з заданим проектним
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ухилом, влаштування системи вiдводу дощових вод по периметру дiлянки J\Ъ

1 системою водовiдвiдних лоткiв з влаштуванням оглядових колодязiв по

Tpaci та реконструкцiю (вiдновлення) iснуючоi нагiрноI канави; спорудження

.riлпiрrпо1' стiнки вздовж схiдноТ сторони дiлянки J\Ъ 1; укладання дренажноi
системи вiдведення фiльтрату по периметру всiсi карти; часткову

реконструкцiю системи монiторингу.

Бiологiчна рекультивацiя
багаторiчних трав та чагарникiв;
посiвами.

складаJIася з добору асортименту
пiдготування rрунту; сiвби i догляду за

Також проектом було передбачено: влаштування службовоi дороги
навколо дiлянки J\ъ 1 та збiрно-розбiрнот дороги по дiлянцi для iT

обслугоВуваннЯ пiслЯ рекультИвацii; ремонтнО-оздоблЮвальнi роботи булiвлi

побутовогО примiщення; реконструкцiю iнженерних мереж в iснуючих

будiuляХ: головнОi каналiЗацiйноi насосноi станцii (д-i _ гкнс), кнС N9 1,

кнС Jф 2, ру-04, тп 512, тП 135, тП 570, адмiнiстративнiй булiвлi, булiвлi

очисних споруд "Ра11 Rochem" та влаштування зовнiшнього освiтлення i

огорожi територiI.

при реалiзацii проекту з рекультивацii дiлянки Jф 1 полiгону тпв м 5

було """"n*o 
наявнiсiь в тiлi полiгону фiльтрату (рiдкоi фаз", що постiйно

утворюсться в результатi анаеробного розпаду органiчних речовин та

ЬrrоЪ6.р""" о.ruдiв, обсяг якоi перевищус iT випаровування), неоднорiднiсть

структури дiлянок та нестабiльнiсть (хиткiсть) поверхнi, Що порушуе вимоги

щодо проведення рекультивацiI пiсля завершення стабiлiзацiт закритого

полiгону тпв, якi передбаченi булiвельними нормами та затвердженим

проектом.

,щане коригування проекту розроблене на пiдставi завдання на

проектування (коригування) та доповнення до нього з урахуванням листа

йi"i.rЬр.r"u розвитку громад та територiй Украiни вiд з0.08.2021

Ny1l|4.9lу2827-2l ".rрО погоджеНня обrрУнтованиХ вiдхилень вiд будiвельних

норм, що забеЗпечуютЬ дотримаНня встанОвлених вимог безпеки до будiвель

i споруд у спосiб, не передбачений булiвельними нормами, у проектнiй

докумБнтацiт при проектуваннi об'скта "реконструкцiя та технiчне

переоснащення полiгону твердих побутових вiдходiв JЮ 5 в с. Пiдгiрцi
обухiвського району Китвськоi областi. Рекультивацiя дiлянки Jф 1"

(Кориryвання)".

Гiдротехнiчнi рiшення
оскiлькИ на полiгОнi е двi дiлянкИ складування ТПВ j\Ъ 1 та }lb 2, то

даним проектом розробленi проектнi рiшення щодо рекультивацiт тiльки

дiлянки Nq l.



Коригуванням проекту передбачено :

- розбиття дiлянки }lЪ 1 на oKpeMi захватки (далi - СеКТОР) ДЛЯ

виконання рекультивацiйних робiт з врахуванням неоднорiдностi структури

та перiоду iu*оро"ення на них тпв, розроблення технологii та послiдовностi

""*o"u""" робiт на цих секторах, розпланування (виположування) поверхнi

до нормативних ухилiв yKociB (до t8o) та ik укрiплення;
- систему залiзобетонних водовiдвiдних лоткiв для перехоплення i

органiзованого вiдведення поверхневих вод зi схилiв, що оточують територiю

дiлянки Jф 1;

- вiдокремлення фiльтрату вiд поверхневоi води мережею

лренажiв. З врахуванням послiдовностi виконання робiт на секторах, може

виникнути необхiднiсть влаштування тимчасового дренажу фiльтрату

фозроблясться на стадii виконання ПВР);
- спорудження вздовж схiдноi сторони дiлянки J\b 1 пiдпiрноi

стiнки iз збiрних залiзобетонних кутових панелей заводського виготовлення з

ухилом верхньоi лiнii вiдповiдно до ухилу водовiдвiдних лоткiв, для

забезпеЧеннЯ стiйкостi yKociB. Висота та заг€шьна протяжнiсть пiдпiрноТ

стiнки з€lJIишаються без змiн вiдповiдно до затвердженого проекту.

Проектними рiшеннями для виконання робiт з рекультивацii дiлянки
Jю 1 .roni.o"y тпВ J\b 5 розробленi компенсацiйнi заходи, якi враховують

динамiчну структуру тiла полiгону та передбачають поетапне виконання

робiТ з розб"Й* дiп""Пи J\Ъ 1 на шiсть ceKTopiB у вiдповiдностi до TepMiHy

завершення захоронення тпВ та iндивiду€шьних покЕlзникiв кожного з них, а

саме:
- на 1-У i 2-у секторах коригуванням проекту передбачено

засипаннЯ тпВ дО проектниХ вiдмiтоК з пошаровиМ ущiльненням
перемiщеного смiття для можливостi протзду автотранспорту;

- на 3-у та 4-у секторах, якi вiдстоялися бiльше 2-х poKiB та
задовольняють нормативним вимогам, €UIe не осiли до заявлених вiдмiток,

проектнi рiшення вiдповiдають затвердженому проекту i залИшаються беЗ

змiн. КоригуванняМ проектУ передбачено уточнення вiдмiток полiгону

вiдповiдно до фактичних (геодезичних вишукувань);
- на 5-У ceKTopi, де наявне озеро невизначеноi глибини, яке

засипано тпВ без пошарового Ущiльнення, в результатi чого сформована

поверхня непридатна до роботи, коригуванням проекту передбаченi заходи з

безпечноi роботи на ceKTopi;
- на 6-у ceKTopi, на якому вiдсутнiсть дамби унеможливлюс

засипання тпв для виходу в проектнi вiдмiтки, коригуванням проекту

передбачено формування цiеi частини дiлянки шляхом захоронення Тпв
з пошаровим ущiльненням перемiщеного смiття для можливостi проiЪду

автотранспорту пiсля завершення реконструкцii дамби (кiнець 202| року).



Щля можливостi виконання рекультивацii з врахуванням специфiки
кожного окремого сектору, роботи необхiдно виконувати в наступнiй
пос.-tiдовностi:

- уположування схилiв та формування "плато" з наступним
вi:новленням технологiчного Грунту по якому уклада€ться рекультивацiйний
шар газового дренажу iз щебню на сектори З, 4, 5, 2, б та 1 послiдовно;

- укладання захисного покриття з геотекстилю, штучного
iзолюючого бар'еру з геомембрани, пiщаного дренажу з пiску, суглинку та
шару родючого грунту з
водороздiлу територii дiлянки

Bci iншi проектнi
рекультивацii; влаштування

ремонтно- оздоблюв€Lпьних

КНС Jф 1, КНС Jф 2, адмiнiстративнiй будiвлi, булiвлi очисних споруд "Pall
Rochem" та влаштування зовнiшнього освiтлення i огорожi територii
вiдповiдають затвердженому проекту та з€шишаються без змiн.

Класи наслiдкiв (вiдповiдальностi) об'ектiв - CCl, СС2, ССЗ
Сукупний показник - СС3

Генеральний план
При коригуваннi проекту змiнено: технологiчнi рiшення з

рекультивацii полiгону (видiленнi шiсть ceKTopiB для послiдовноТ

рекультивацii дiлянки J\b 1 полiгону ТIIВ); органiзацiю рельефу з

формуванням оптим€uIьного поверхневого водороздiлу територii дiлянки;
\lаксим€Lпьну вiдмiтку укладеного технологiчного шару по гребеню дiлянки
полiгону ТПВ; площу "плато" iз змiщенням до схiдного схилу дiлянки J\Ъ 1;

трасу збiрно-розбiрноi дороги по дiлянцi для if обслуговування пiсля
рекультивацii.

Iнженерне забезпечення
Водопостачання i каналiзацiя. Опалення та вентиляцiя. Системи

зв'язку та сигналiзацii'. Проектнi рiшення роздiлiв вiдповiдають
з:lтвердженому проекту i залишаються без змiн.

Е.rlектротехнiчнi рiшення. Коригування роздiлу передбачае змiну
об--lа:нання ТП-570 та ТП-512 у зв'язку iз збiльшенням навантаження,
перев-Iаштування кабельноi лiнi l0 кВ вiд ТП-570 до ТП-512, замiна
е-Iек-тротехнiчного обладнання в РУ-0,4 кВ очисних споруд "Pall Rochem".

формуванням оптим€Lпьного поверхневого
та забезпеченням стабiльностi грунтiв.

рiшення щодо технiчноi та бiологiчноi
службовоi дороги навколо дiлянки j\Ъ 1;

робiт будiвлi побутового примiщення;

реконструкцii внутрiшнiх iнженерних мереж в iснуючих булiвлях ГКНС,
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Bci iНШi проектнi рiшення роздiлу вiдповiдають затвердженому
проекту i залишаються без змiн.

Органiзацiя будiвцицтва
Трива-гliсть завершення реконструкцii складае 24,0 мiсяцi.
.Щ.Гrя можливостi виконання рекультивацii дiлянки J\Ф 1 полiгону ТПВ з

формуванням "плато" та нормативних ухилiв кожного окремого сектору
(шiсть ceKTopiB), роботи передбачено виконувати у наступнiй послiдовностi:
з, 4, 5, 2, б та 1 сектори з влаштуванням тимчасових дорiг та дiлянок
скJIадування для кожного сектору окремо.

ПРОеКтОм Також визначенi методи виконання основних робiт, потреби
в будiвельних машинах i механiзмах, матерiальних ресурсах.

Кошторисна документацiя
Заявлена кошторисна BapTicTb реконструкцii,

кошторисною документацiею, у поточних цiнах
складала 6'74465,558 тис. |рн., у тому числi:
531706,655 тис. грн.; устатковання, меблi, iHBeHTap
iншi витрати - L4I509,219 тис. гривень.

передбачена наданою
станом на 30.08.2021
будiвельнi

1249,684 тис. грн.;

В процесi проведення експертизи проекту "Реконструкцiя та технiчне
переоснащення полiгону твердих побутових вiдходiв J\Ъ 5 в с. Пiдгiрцi
ОбУхiвського району Киiвськоi областi. Рекультивацiя дiлянки Jф 1"
(КОРигУвання) фахiвцями ДП "Укрдержбудекспертиза" виявленi помилки.
.Що проектноТ документацii BHeceHi необхiднi змiни i доповнення.

Загальна кошторисна BapTicTb реконструкцii в поточних цiнах станом
На 01.09.2021 складае 563997,647 тис. грн., у тому числi: будiвельнi
роботи 45024'7,65З тис. грн.; устатковання, меблi, iHBeHTap
996,Цl тис. грн.; iншi витрати - Il2753,553 тис. гривень.

IЗ загальноI кошторисноi BapTocTi за довiдкою замовника станом на
01.09.2021 виконано 4521}279 тис. грн., у тому числi: будiвельнi роботи _
-: . .ti-_i5 Tllc. грн.; iншi витра,ги - 3559,1524 тис. гривень.

в проектi передбаченi вiдповiднi рiшення по дотриманню
:-:'.::..:З:jll\ ВI1\IОГ ЩоДо пожежНоi та техногенноi безпеки, санiтарного i
-_ --].:.tl.-lс-,гiчногО благопоЛуччЯ населення, екологii, охорони працi,
:-;].,.llбеРеження. Розроблено роздiл ОВНС (оцiнка впливiв на навколишне
-=]З--ltsIirце) вi:повiдно дО якогО реконструкцii та експлуатацiя об'екта не
]. -э :,:aTll негативного впливу на навколишн€ середовище.
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При цьому BpaxoBaHi
(реестрацiйний номер справи
:iяльностi лгs 20t987 4269).
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Засц,пник директора

Заступник директора
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Завiлувач сектору
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