
 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання науково-експертної групи для встановлення  відповідності земельної 

ділянки площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного 

підприємства «Сірка» в Яворівському районі Львівської області нормативним 

вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з 

твердими побутовими відходами 

 
Дата:    16 лютого 2017 року (четвер) 
Час:      16.00 
Місце:  Львівська міська рада, каб. 230 
 

Учасники: 

1. Ігор Юхновський – академік Національної академії наук України, Герой 

України, керівник науково-експертної групи  

2. Андрій  Садовий – Львівський міський голова  

3. Юрій Зима – доцент Національного лісотехнічного університету України, 

кандидат технічних наук, заступник керівника науково-експертної групи  

4. Сергій Бабак – директор департаменту житлового господарства та 

інфраструктури, заступник керівника науково-експертної групи 

5. Олег Гвоздевич – керівник українського відділення польсько-українського 

Центру з контролю газів полігонів ТПВ при Інституті геології і  

геохімії горючих копалин НАН України  

6. Василь Дяків – кандидат геологічних наук, доцент кафедри екологічної та 

інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

7. Анатолій Гайдін – виконавчий директор Відділення гірничо-хімічної 

сировини Академії гірничих наук України, кандидат геологічних наук, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки з екології  

8. Ярослав Кімак – заступник директор Державного підприємства “Західний 

експертно-технічний центр Держпраці“  

9. Павло Бакунець – Яворівський міський голова  

10. Любомир Новосілець – головний архітектор Яворівського району 

11. Василь Муравель – Новояворівський міський голова  

12. Андрій Москаленко – заступник міського голови з питань розвитку 

13. Гелена Пайонкевич – директор юридичного департаменту 

14. Сергій Коровайник – директор департаменту містобудування 

15. Роман Іванців – депутат Львівської міської ради 

16. Сергій Сало – в.о. начальника управління житлового господарства, 

начальник відділу комунального господарства та  інфраструктури, секретар 

науково- експертної групи 

 

Розпорядженням голови Львівської ОДА від 30.01.2017 №60/0/5-17 

Львівському КП «Збиранка»  надана в постійне користування земельна ділянка 

(площею 12.8666 га) для будівництва та експлуатації комплексу з утилізації 

(перероблення) ТПВ, що розташована на території Залузької сільської ради 

Яворівського району. Це розпорядження видане на виконання доручення Прем’єр-

міністра України за результатами його поїздки до м. Львова 27.01.2017 р. Відповідно 



з цим дорученням голова Львівської ОДА має поінформувати Уряд «про 

забезпечення передачі в установленому порядку Львівській міській раді 

земельної ділянки для будівництва та експлуатації комплексів з утилізації 

(переробки) твердих побутових відходів на території Львівської області», а 

міський голова Львова «до 1 серпня 2017 р. забезпечити облаштування 

комплексу з утилізації (переробки), полігона твердих побутових відходів 

відповідно до вимог природоохоронного законодавства». 

Вивчивши ситуацію щодо ділянки на території колишнього ЯДГХП «Сірка» у 

Яворівському районі, проаналізувавши наявні в ТзОВ «Інститут «Гірхімпром» дані,  

науково-експертна група отримала загальні попередні відомості про можливий вплив 

об’єкта обробки твердих побутових відходів на навколишнє середовище 

Яворівського району і констатує таке: 

1. Запропонована земельна ділянка знаходиться в карстово-небезпечній зоні, де 

згідно Державних будівельних норм (ДБН) України облаштування полігонів не 

допускається. На ній знаходяться вкрай знищені і розграбовані приміщення 

колишнього підприємства «Сірка». Територія ділянки покрита вирвами, ямами, 

насипними кучугурами.     

2. Ділянка знаходиться на широкому схилі 220 – 240 м, на відмітці рельєфу  260 -

240 м, дощові стоки з якого потрапляють в транскордонну річку Шкло, яка 

протікає на відстані 350-400 метрів від ділянки, а також й у Яворівське озеро 

(штучна водойма, затоплений кар’єр, колишнього ЯДГХП «Сірка» ) – 

регіональної рекреаційної водойми із сірководневою водною товщею на 

глибині 20 м.  

3. Поблизу сформувалася оздоровчо-відпочинкова зона, що простягається 

вздовж р. Шкло від курорту Шкло до водоймища (озера) на місці колишнього 

відкритого кар’єру і проходить повз майданчик підприємства «Сірка».  

4. Ділянка не відповідає вимогам ДБН, у частині їх дотримання щодо відстаней 

до відкритих водоймищ, культурно-оздоровчих об’єктів, водозаборів, 

заповідних територій національного та європейського значення.    

5. На ділянці проявляються невідповідні нормативам ознаки повторюваності 

вітрів різних напрямків (рози вітрів) стосовно житлової забудови, зон 

відпочинку та інших місць масового перебування населення за межами 

санітарно-захисної зони об’єкта. 

6. Впродовж останніх років відбулися глибокі незворотні зміни в ландшафтно-

геологічній структурі довкола промислового майданчика «Сірки» та інших 

територій Яворівського району. На місці сірчаних кар’єрів утворились великі 

озера, орієнтовною площею 700 га.  Недалеко від промислового майданчика 

протікає р. Шкло, яка впадає у р. Сян, далі в р. Віслу басейну Балтійського 

моря. Усе це робить цілковито недопустимим створення сміттєсховищ і 

екологічно загрозливих підприємств на цій території. 

Виходячи з таких обставин група вважає неможливим використання 

промислового майданчика підприємства «Сірка» для будівництва полігону твердих 

побутових відходів і сміттєпереробного заводу. 

Оцінюючи загальну ситуацію і критичний стан з накопиченням та вивезенням 

відходів як у місті Львові, так і в районах області, науково-експертна група 

рекомендує органам місцевого самоврядування  громад краю об’єднати зусилля і 

ресурси для спільного подолання «сміттєвої кризи» на теренах Львівщини. Просимо 



громади  Львівщини допомогти громаді міста Львова у скрутній ситуації, що склалася 

з видаленням відходів з території міста, шляхом сприяння почерговому, в узгоджених 

обсягах прийняттю відходів міста Львова на своїх сміттєзвалищах до часу 

спорудження санітарно безпечного підприємства обробки твердих побутових 

відходів. Таке підприємство знешкоджуватиме не лише відходи міста Львова, але й 

відходи інших громад краю. 

 Знешкодження і рекультивації потребує не лише сумнозвісне Грибовицьке 

сміттєзвалище, але й пів тисячі інших сміттєзвалищ області. Проблему 

знешкодження накопичених і утворюваних нами всіма відходів не розв’яжемо лише 

за допомогою іноземних технологій їх промислової обробки. Маємо перш за все 

консолідовано змінити своє особисте, персональне ставлення до цієї проблеми, 

кардинально змінюючи свою поведінку з відходами шляхом впровадження на 

теренах усієї Львівщини системи приязного для довкілля розділення утворюваних 

нами відходів на корисні для нашого добробуту частини і видалення їх не на звалища 

чи сміттєспалювальні заводи, а на відновлення наших спільних енергоресурсів. 

Впровадження такої системи поводження з відходами є найдієвішою і 

найдоступнішою альтернативою  чинній тупиковій «системі» вивезення і промислової 

обробки змішаних відходів.  

Стратегія впровадження цієї інноваційної системи зараз розробляється у місті 

Львові. Напрацюваннями цієї системи місто Львів поділиться з усіма громадами 

області, сприятиме її поширенню і впровадженню на всіх теренах краю. 

Висновок: 

Науково-експертна група не вважає доцільним використання земельної 

ділянки площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства 

«Сірка» в Яворівському районі Львівської області для будівництва об’єктів 

поводження з твердими побутовими відходами, внаслідок її невідповідності чинним 

нормативним вимогам та будівельним нормам. 

 

 

Керівник науково-експертної групи                                                  І. Юхновський 

 

Секретар науково-експертної групи                                                  С. Сало 
 

Члени комісії:  

Юрій Зима ________________ 

Сергій Бабак  ________________ 

Олег Гвоздевич  _________________ 

Василь Дяків  _________________ 

Анатолій Гайдін _________________ 

Ярослав Кімак _________________ 



Павло Бакунець  _________________ 

Любомир Новосілець  _________________ 

Василь Муравель  _________________ 

Роман Іванців  _________________ 

Андрій Москаленко  _________________ 

Гелена Пайонкевич  _________________ 

Сергій Коровайник  _________________ 

 

 


