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ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
ПС - підстанція
ПЛ - повітряна лінія
ЗРУ - закрита розподільча установка
РУ - розподільча установка
ВРП – ввідно-розподільчий пристрій
ВРУ – відкрита розподільча установка
ПУЕ - правила улаштування електроустановок
БНШ - будівельні норми і правила проектування
ПБЕ - правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
СЦБ- пристрої сигналізації, централізації, блокування
МПЦ – мікропроцесорна централізація
РЗА – релейний захист та автоматика
ГДК – гранично-допустима концентрація
ГДВ – гранично-допустимий викид
ГДР – гранично-допустимий рівень
дБА – акустичний децибел
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ВСТУП
Дільниця залізничного транспорту Долинська – Миколаїв розташована в
межах Миколаївської області України і знаходиться у підпорядкуванні
Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Залізничний транспорт є важливою складовою у структурі економіки
країни та, зокрема, Миколаївської області. Він обслуговує потреби народного
господарства та населення і є важливим фактором реалізації значного і
вигідного геостратегічного потенціалу області.
У відповідності до Програми електрифікації залізниць України на 20152020 роки, яка затверджена наказом ПАТ «Українська залізниця» від
25.05.2015 №156-Ц/од передбачається електрифікація понад 860 км колії на
Одеській, Львівській, Південно-Західній та Придніпровській магістралях.
Проект «Реконструкція дільниці Долинська – Миколаїв з підвищенням
пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв»,
який є основним проектом електрифікації Одеської залізниці, що насамперед
забезпечує будівництво та розвиток інфраструктури залізниці (будівництво
других колій, переїздів, шляхопроводів та електрифікацію дільниці) пройшов
екологічну експертизу, за результатами якої отримав позитивний висновок
Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.12.2017 № 703/12-29518/10-17 та був затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 31.01.2018 №47.
Відповідно до додаткових вимог НТР Мінрегіонбуду у складі
вищезазначеної проектної документації в 2017 році була розроблена проектнокошторисна документація «Реконструкція дільниці Долинська – Миколаїв з
підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська –
Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій
150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаїв-тягова", Миколаївська область».
Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція дільниці
Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку
Знам’янка – Долинська – Миколаїв. Зовнішнє електропостачання
стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаївтягова"» передбачаються:
- будівництво повітряних ліній номінальною напругою 150 кВ для
живлення тягових підстанцій у зв’язку з застосуванням електричної тяги
поїздів замість тепловозної на дільниці залізниці Долинська – Миколаїв
- реконструкцію пристроїв ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська», ВРП-150
кВ ПС-150 кВ «Центральна» та ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона».
Планована діяльність регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ
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«Українська залізниця» у відповідності до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» належить до другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля.

5

1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності
Дільниця залізничного транспорту Долинська – Миколаїв розташована в
межах Миколаївської області України і знаходиться у підпорядкуванні
Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція дільниці
Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку
Знам’янка – Долинська – Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних
тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаїв-тягова"»
передбачаються дві черги будівництва.
На території Баштанського, Вiтовського та Новобузького районів
Миколаївської області планується виконання І-ої черги будівництва
(реконструкція пристроїв ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська» та будівництво
ПЛ-150 кВ ПС-330 «Миколаївська» -ТП «Новополтавка»).
На території міста Миколаїв планується виконання ІІ-ої черги
будівництва (реконструкція пристроїв ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна»,
будівництво ПЛ-150 кВ «Центральна - ТП Миколаїв», реконструкція
пристроїв ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона» та будівництво ПЛ-150 кВ
«Промзона-ТП Миколаїв»).
ПС 330/150/35 кВ «Миколаївська», яка підлягає реконструкції, перебуває
на балансі ДП «НЕК Укренерго». Знаходиться підстанція в селі МихайловеЛариново Вiтовського району Миколаївської області і займає площу 64240 м2.
ПС 150/35/6 кВ «Центральна», яка підлягає реконструкції,
підпорядкована електропостачальній компанії ПАТ «Миколаївобленерго».
Знаходиться підстанція «Центральна» в південній частині міста Миколаїв на
схилах Бузького лиману. Загальна площа території підстанції становить 32400
м2.
ПС 150/35/6 кВ «Промзона», яка підлягає реконструкції, перебуває в
оренді у електропостачальної компанії ПАТ «Миколаївобленерго. Знаходиться
підстанція «Промзона» в східній частині міста Миколаїв в промисловій зоні.
Загальна площа території ПС – 20600 м2.
Будівництво ПЛ-150 кВ ПС-330 «Миколаївська» -ТП «Новополтавка»
довжиною 62,9 км відповідно до проекту буде здійснюватися на території
Баштанського, Вiтовського та Новобузького районів Миколаївської області.
Будівництво ПЛ-150 кВ «Промзона-ТП Миколаїв» довжиною 2,6 км
буде відбуватися в межах міста Миколаїв.
Повітряні лінії належать регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ
«Українська залізниця».
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Відстань від об’єктів першої черги будівництва до найближчої житлової
забудови становить:
- 52 м – село Добре;
- 110 м – село Грейгово;
- 145 м – село Михайло-Ларине;
- 440 м – село Лоцкино.
Відстань від об’єктів другої черги будівництва до найближчої житлової
забудови становить:
- 26 м – місто Миколаїв;
- 32 м – місто Миколаїв.
Відповідно до п. 8.23* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень» та п.5 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони
електричних
мереж»
для
повітряних
ліній
електропередач
та
трансформаторних підстанцій встановлюються охоронні і санітарно-захисні
зони розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта:
охоронна зона для ПЛ-150 кВ становить 25,0 м (санітарно-захисна зона не
встановлюється);
охоронні зони електричних мереж для трансформаторних підстанцій
встановлюється на відстані 3 м від огорожі або споруди.
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Рис. 1.1. Розміщення основних об’єктів будівництва
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Рис. 1.2. Умовна схема І черги будівництва
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Рис. 1.3. Умовна схема ІІ черги будівництва
1.2 Цілі планованої діяльності
Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція дільниці
Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку
Знам’янка – Долинська – Миколаїв. Зовнішнє електропостачання
стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаївтягова"» передбачається будівництво повітряних ліній номінальною
напругою 150 кВ для живлення тягових підстанцій у зв’язку з застосуванням
електричної тяги поїздів замість тепловозної на дільниці залізниці Долинська
– Миколаїв та реконструкцію пристроїв ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська»,
ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна» та ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона».
Метою планованої діяльності регіональної філії «Одеська залізниця»
ПАТ «Українська залізниця» є електрифікація дільниці Долинська —
Миколаїв та модернізація систем сигналізації і зв’язку, збільшення обсягів
перевезень в напрямку морських портів, підняття дільничної швидкості руху
поїздів на 20-25%, забезпечення електроенергією власних потреб залізниць
(тягу і експлуатаційно-виробничі потреби), а також сторонніх споживачів, що
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живляться від електромереж залізниць: міста, селища, заводи, торгові
організації, населення та поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої
діяльності
Реалізація проекту реконструкції дільниці Долинська – Миколаїв буде
здійснюватися у дві черги:
І-а черга будівництва
При проведення першої черги будівництва планується виконання робіт з
реконструкції пристроїв ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська» та будівництво
ПЛ-150 кВ ПС-330 «Миколаївська» -ТП «Новополтавка».
 Реконструкцією ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська» передбачено:
- встановлення нового обладнання на підстанції для підключення двох нових
ліній електропередач напругою 150 кВ;
- заміна пристроїв захисту та автоматики на нові мікропроцесорні;
- заміна частини фізично застарілого основного обладнання 150 кВ на нове
сучасне.
Загальна площа території підстанції «Миколаївська», яка підпорядкована
ДП «НЕК Укренерго» становить - 64240 м2, в тому числі площа ВРУ-150 кВ 12340 м2.
Земельна ділянка під ПС 330 «Миколаївська» відповідно до листа ВП
«Південна енергетична система» від 22.03.2018 № 05/12058 ДП «НЕК
«Укренерго» знаходиться на балансі зазначеного підприємства (державний
акт на право користування землею І – МК № 000506 від 27.08.2002 р.).
 На будівництво ПЛ-150 кВ «ПС-330 Миколаївська – ТП Новополтавка»
довжиною 62,9 км, які належать Регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» під опори повітряних ліній відведена земля загальною
площею 8114 м².
У постійне користування регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» будуть передані землі державної власності площею
3002 м² та землі приватних осіб (пайщиків)площею 5112 м². На даний час
виконання землевпорядних робіт щодо вилучення землі (договори сервітуту) у
власників земельних паїв та земель держзапасу (проекту відводу) для
будівництва повітряних ліній 150 кВ згідно укладеного договору від
06.12.2017 року № ОД/НКВ-17-1563 НЮ виконує КП «Госпрозрахункове
проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».
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ІІ -а черга будівництва
При проведенні другої черги будівництва планується виконання робіт з
реконструкції пристроїв ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна», будівництво
ПЛ-150 кВ «Центральна - ТП Миколаїв», реконструкція пристроїв ВРП-150 кВ
ПС-150 кВ «Промзона» та будівництво ПЛ-150 кВ «Промзона-ТП Миколаїв»).
 Реконструкцією ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна» передбачено:
- демонтаж всього обладнання ВРП-150 кВ,
- будівництво будівлі з встановленням в ньому нового обладнання типу КРУЕ150 кВ;
- заміна пристроїв релейного захисту на нові мікропроцесорні.
Загальна площа території підстанції «Центральна», яка належить ПАТ
«Миколаївобленерго» становить 32400 м2, в тому числі площа ВРП-150 кВ –
9600 м2.
Відповідно до листа ПАТ «Миколаївобленерго» від 02.04.2018
№ 01/26-2646 на земельну ділянку під ПС 150/35/6 «Центральна» на даний
час оформлюються правовстановлюючі документи.
 На будівництво ПЛ-150 кВ «Центральна-Миколаїв тягова», які
належать Регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
довжиною 4,9 км, під опори повітряних ліній відведена земля загальною
площею 2062 м².
У постійне користування регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» будуть передані землі комунальної власності площею
769,3 м². На даний час виконання землевпорядних робіт щодо вилучення землі
(договори сервітуту) у власників земельних паїв та земель держзапасу
(проекту відводу) для будівництва повітряних ліній 150 кВ згідно укладеного
договору від 06.12.2017
року №ОО/ККВ-17-1564
виконує КП
«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

Реконструкцією ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона» передбачається:
- демонтаж всього обладнання ВРП-150 кВ,
- будівництво будівлі з встановленням в ньому нового обладнання типу КРУЕ150 кВ;
- заміна пристроїв релейного захисту на мікропроцесорні.
Загальна площа території підстанції «Промзона», яка належить ПАТ
«Миколаївобленерго» – 20600 м2, в тому числі площа ВРП-150 кВ – 3210 м2.
Відповідно до листа ПАТ «Миколаївобленерго» від 02.04.2018
№ 01/26-2646 земельна ділянка під ПС 150/35/6 «Промзона» знаходиться в
оренді згідно договору оренди від 21.11.2013 р. № 9762 укладеного з
Миколаївською міською радою.
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 Під будівництво ПЛ-150 кВ «Промзона - ТП Миколаїв тягова»
довжиною 2,6 км відведена земля загальною площею 1433 м².
У постійне користування регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» будуть передані землі комунальної власності площею
258,64 м². На даний час виконання землевпорядних робіт щодо вилучення
землі (договори сервітуту) у власників земельних паїв та земель держзапасу
(проекту відводу) для будівництва повітряних ліній 150 кВ згідно укладеного
договору від 06.12.2017 року №ОО/ККВ-17-1564
виконує КП
«Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».
Підготовчі роботи.
До початку виконання будівельно-монтажних робіт передують роботи,
що належать до підготовчого періоду з урахуванням умов виконання робіт, а
саме:
- роботи з підготовки земельної ділянки по етапам та чергам;
- знесення будівель і споруд по етапам та чергам;
- порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під
забудову по етапам та чергам;
- роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, що
необхідні для організації і обслуговування будівництва;
- складування будівельних матеріалів.
Будівельно-монтажні роботи.
Виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва
передбачається проводити спеціалізованими бригадами за наступними видами
робіт в наступній послідовності:
демонтажні роботи;
влаштування фундаментів;
будівельні роботи будівель та споруд;
електромонтажні роботи;
оздоблювальні роботи;
пусконалагоджувальні роботи.
З урахуванням вимог технічних умов ДП «Укренерго» від 14.12.2016
№05/129/2016 та погодженого завдання на проектування для забезпечення
електропостачання стаціонарної тягової ПС 150/27,5/10 кВ «Новополтавка»
передбачено наступне:
− виконання реконструкції комірки ОВ-150 кВ ПС 330/150/35 кВ
«Миколаївська» з заміною існуючого трансформатора струму (ТС) на
сучасний з двома вимірювальними обмотками виключно для комерційного
обліку;
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− метрологічне забезпечення усіх засобів вимірювальної техніки, які мають
бути встановлені при вимірюванні електричної енергії;
− встановлення на ПС 150/27.5/10 кВ «Новополтавка» пристрою АЧР-ЧАПВ
для підключення невідповідальних споживачів (визначення приєднання, які
можуть бути заведені під дію АЧР-ЧАПВ та підключити ці приєднання до
АЧР-ЧАПВ);
− з урахуванням вимог технічних умов ПАТ «Миколаївобленерго» від
15.05.2017 р. № 02/27-220/14 для забезпечення електропостачання
стаціонарної тягової підстанції ПС 150/27,5/10 кВ «Миколаїв» передбачити
необхідні обсяги реконструкції ПС-150 «Промзона» та ПС-150 «Центральна».
Комірки, що передбачається встановлювати даним проектом,
представляють собою комплекс різного електротехнічного обладнання, а саме:
високовольтні елегазові вимикачі і трансформатори струму, високовольтні
роз’єднувачі, шинні опорні ізолятори 150 кВ; кабелі низької напруги,
металоконструкції і пластикові труби для прокладання кабелів; електронні
пристрої релейного захисту і автоматики для запобігання пошкоджень;
спеціальні кабельні канали і лотки.
Опис характеристик діяльності І-ї черги будівництва:
Реконструкція ВРП-150 кВ ПС-330 кВ «Миколаївська»
Об’єкт будівництва та реконструкції – існуюча трансформаторна
підстанція ПС 330/150/35/10 кВ «Миколаївська» знаходиться на південнозахідній околиці села Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської
області на відстані 1,5 км від автомобільної дороги Миколаїв–Вознесенськ та
28 км від міста Миколаїв.
ПС 330/150/35 кВ «Миколаївська» належить Південній енергосистемі
НЕК «Укренерго». Обслуговування ПС виконується персоналом відповідних
служб Миколаївських магістральних мереж, а також постійним черговим і
ремонтним персоналом самої підстанції.
На території підстанції розташовані:
а) будівля загального підстанційного керування обладнанням всієї підстанції;
б) будівля системи пожежогасіння;
в) пожежний резервуар води;
г) прохідна;
д) високовольтне обладнання напругою 330, 150 і 35 кВ, що працює на
відкритій території, автотрансформатори потужністю 250МВ•А напругою
330/150/35 кВ.
Реконструкцію ВРУ-150 кВ передбачається виконувати в умовах діючої
підстанції ПС 330 кВ «Миколаївська». Основна функція підстанції −
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електропостачання крупних об’єктів промисловості та побутових споживачів
м. Миколаїв.
Для підключення високовольтних ліній електропередачі напругою
150 кВ виконується встановлення двох комірок на території відкритого
розподільчого пристрою 150 кВ електропідстанції «Миколаївська». Комірка
150 кВ зовнішнього встановлення призначена для можливості передачі
електроенергії від шин 150 кВ підстанції «Миколаївська» повітряними лініями
150 кВ до підстанції 150/27,5/10 кВ «Новополтавка».
Комірки, що передбачається встановлювати даним проектом,
представляють собою комплекс різного електротехнічного обладнання, а саме:
високовольтні елегазові вимикачі і трансформатори струму 150 кВ;
високовольтні роз’єднувачі і шинні опорні ізолятори напругою 150 кВ;
кабелі низької напруги 0,4 кВ, металоконструкції і пластикові труби для
прокладання кабелів;
- електронні пристрої релейного захисту і автоматики для запобігання
пошкоджень;
спеціальні залізобетонні кабельні канали і лотки.
Виконання робіт по реконструкції ВРУ-150 кВ на ПС 330 кВ
«Миколаївська» буде виконаний у два етапи, при цьому другий етап буде
проведений у дві черги: а саме:

реконструкція лінійної комірки ПЛ-150 кВ "ЧСЗ";

реконструкція лінійної комірки ПЛ-150 кВ Промзона – І черга;

реконструкція лінійної комірки ПЛ-150 кВ Промзона – ІІ черга;

реконструкція комірки АТ1;

реконструкція лінійної комірки ПЛ-150 кВ Алюміній – І черга;

реконструкція лінійної комірки ПЛ-150 кВ Алюміній – ІІ черга;

реконструкція комірки АТ2;

реконструкція лінійної комірки ПЛ-150 кВ Мар'ївка;

реконструкція комірки ПЛ-150 кВ Баштанка;

реконструкція комірки ШЗВ-150 кВ;

реконструкція комірки ОВ-150 кВ;

будівництво комірки ПЛ-150 кВ Новополтавка – І черга;

будівництво комірки ПЛ-150 кВ Новополтавка – ІІ черга.
Будівництво ПЛ-150 кВ «Миколаївська-330 – Новополтавка»
Проектом передбачено будівництво ПЛ-150 кВ «Миколаївська-330 –
Новополтавка» вздовж залізничних колій в межах охоронної зони.
При будівництві ПЛ-150 кВ «Миколаївська-330 – Новополтавка
передбачається встановлення 31 опори, у тому числі металевих опор 24 шт.,
залізобетонних опор 7 шт. У полосі відводу залізниці передбачається
15

встановлення 13 опор. Площа відводу землі у постійне користування з
урахуванням типів опор складає 769,3 м²: опор металевих тип УС 110-3 (1 шт.)
– 50,99 м²; опора металева тип У110-1+5 (5 шт.) –
74,91
м²*5=374,55 м²; опора металева тип У110-1+9 (1 шт.) – 97,29 м²; опора
металева тип У 110-1+14 (1 шт.) – 129,32 м²; опора залізобетонна тип ПБ-150-1
(5 шт.) – 23,43 м²*5=117,15 м².
Для забезпечення електропостачання стаціонарної тягової
ПС
150/27,5/10 кВ «Новополтавка» передбачено наступне:
− виконання реконструкції комірки ОВ-150 кВ ПС 330/150/35 кВ
«Миколаївська» з заміною існуючого трансформатора струму (ТС) на
сучасний з двома вимірювальними обмотками виключно для комерційного
обліку;
− метрологічне забезпечення усіх засобів вимірювальної техніки, які мають
бути встановлені при вимірюванні електричної енергії;
− встановлення на ПС 150/27.5/10 кВ «Новополтавка» пристрою АЧР-ЧАПВ
для підключення невідповідальних споживачів (визначення приєднання, які
можуть бути заведені під дію АЧР-ЧАПВ та підключити ці приєднання до
АЧР-ЧАПВ);
− з урахуванням вимог технічних умов ПАТ «Миколаївобленерго» від
15.05.2017 р. № 02/27-220/14 для забезпечення електропостачання
стаціонарної тягової підстанції ПС 150/27,5/10 кВ «Миколаїв» передбачити
необхідні обсяги реконструкції ПС-150 «Промзона» та ПС-150 «Центральна».
Опис характеристик діяльності ІІ-ї черги будівництва:
Реконструкція ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна»
Реконструкція ВРУ-150 кВ виконується в умовах діючої підстанції
«Центральна». Основна функція ПС електропостачання крупних об’єктів
промисловості та побутових споживачів м. Миколаїв та Миколаївської
області. ПС 150/35/6 кВ «Центральна» знаходиться в м. Миколаїв на вул.
Енергетиків.
На території ПС розташовані:
а) будівля загальнопідстанційного керування обладнанням всієї підстанції;
б) будівля закритого розподільчого пристрою 6 кВ;
в) відкритий розподільчий пристрій 35 кВ;
г) будівля релейних панелей;
д) відкритий розподільчий пристрій 150 кВ;
д) два трансформатори потужністю 40МВ·А напругою 150/35/6 кВ.
ПС 150/35/6 кВ «Центральна» належить електропостачальній компанії
ПАТ «Миколаївобленерго». Обслуговування ПС виконується персоналом
16

відповідних служб Миколаївобленерго. Оперативне обслуговування
постійним черговим персоналом самої підстанції, а ремонтне – оперативновиїздною бригадою. Розташована підстанція «Центральна» в південній частині
міста Миколаїв на схилах Бузького лиману.
Для підключення високовольтної ланки лінії електропередавання
напругою 150 кВ «Миколаїв-тягова» виконується будівництво нового
розподільчого пристрою 150 кВ, типу КРУЕ-150 кВ. На території підстанції,
для розміщення комплектного розподільчого пристрою 150 кВ з елегазовою
ізоляцією струмоведучих частин, передбачається будівництво будівлі із
суміщеними приміщеннями КРУЕ-150 кВ і щита релейних панелей (шаф)
автоматичного керування.
Підключення існуючих ПЛ 150 кВ, нової ПЛ 150 кВ «Миколаїв-тягова»
та трансформаторів Т1, Т2 буде виконуватись поетапно та поступово.
Реконструкція виконуватиметься у два етапи та у дві черги у другому
етапі:
- влаштування під’їздів до будівлі КРУЕ 150 кВ суміщеного з приміщенням
панелей;
- будівництво КРУЕ 150 кВ суміщеного з приміщенням панелей;
- встановлення обладнання КРУЕ 150 кВ і нових панелей керування, захисту,
оперативного струму, обліку і т. ін.
- заведення до КРУЕ 150 кВ нової ПЛ 150 кВ Миколаїв–тягова;
- перезаведення ком. ПЛ 150 кВ Промзона–2 з ВРУ 150 кВ до КРУЕ, демонтаж
обладнання та будівельних конструкцій ланки 150 кВ Промзона–2;
- перезаведення ком. ПЛ 150 кВ Промзона–1 з ВРУ 150 кВ до КРУЕ, демонтаж
обладнання та будівельних конструкцій ланки 150 кВ Промзона–1;
- перезаведення ком. ПЛ 150 кВ Нова з ВРУ 150 кВ до КРУЕ, демонтаж
обладнання, та будівельних конструкцій ланки 150 кВ Нова;
- перезаведення ком. трансформатора Т2 з ВРУ 150 кВ до КРУЕ, демонтаж
обладнання, та будівельних конструкцій ланки 150 кВ трансформатора Т2;
- перезаведення ком. трансформатора Т1 з ВРУ 150 кВ до КРУЕ, демонтаж
обладнання, та будівельних конструкцій ланки 150 кВ трансформатора Т1;
- перезаведення ком. ПЛ 150 кВ з ВРУ 150 кВ до КРУЕ, демонтаж обладнання,
та будівельних конструкцій ланки 150 кВ ПЛ Машпроект;
- упорядкування території ПС після завершення будівництва та демонтажу
об’єктів основного призначення.
Відповідно до Завдання на проектування, ТУ і нормативної документації
для приєднання нової ЛЕП-150 кВ на ПС необхідно змінити схему на 150-6 –
одна секціонована система шин з обхідною системою шин зі встановленням
двох нових комірок 150 кВ – обхідного вимикача і лінійної. Проектом
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передбачається будівництво будівлі для встановлення в ньому комірок РУ-150
кВ комплектного типу з елегазовою ізоляцією струмоведучих частин (КРУЕ150 кВ). Схема ПС з РУ-150 кВ типу КРУЕ – одна секціонована вимикачем
система шин. В будівлі також передбачено встановлення нових панелей РЗА
для всіх приєднань 150 кВ підстанції, нової акумуляторної батареї для
оперативних кіл РУ-150 кВ, щита постійного струму і щита власних потреб 0,4
кВ, з підключенням його до існуючого. Для підключення комірок КРУЕ-150
до ПЛ і трансформаторів використовуються у вигляді шинних мостів існуючі
системи шин. При цьому передбачається будівниутво ще одного шинного
моста та нового прийомного порталу для ПЛ-150 кВ «Миколаїв-тягова».
Виводи 150 кВ комірок КРУЕ з будівлі передбачено виконати трубними
шинними мостами з елегазовою ізоляцією.
Для підключення до гнучких шинних мостів передбачається
встановлення перехідного ввідного пристрою «елегаз-повітря». Будівлю
передбачено виконати з монолітного залізобетону з утепленням по фасаду.
Демонтаж існуючого обладнання, будівництво будівлі КРУЕ і переведення
приєднань в КРУЕ 150 кВ передбачено в декілька етапів без порушення
живлення споживачів 35 кВ і 6 кВ.
Реконструкція ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона»
Реконструкція ВРУ-150 кВ виконується в умовах діючої підстанції
«Промзона». Основна функція ПС електропостачання крупних об’єктів
промисловості та побутових споживачів м. Миколаїв та Миколаївської
області. ПС 150/35/6 кВ «Промзона» знаходиться в м. Миколаїв на вул.
Новозаводська, ПС 150/35/6 кВ «Промзона» входить до складу ПАТ
«Миколаївобленерго».
Схема ВРП-150 кВ - це два блоки з неавтоматизованою перемичкою без
вимикачів. ПС 150/35/6 кВ «Промзона» належить електропостачальній
компанії ПАТ «Миколаївобленерго». Обслуговування ПС виконується
персоналом відповідних служб Миколаївобленерго.
Оперативне обслуговування – постійним черговим персоналом самої
підстанції а ремонтне – ОВБ. Розташована підстанція «Промзона» в східній
частині міста Миколаїв в промисловій зоні.
На території ПС розташовані:
а) будівля загальнопідстанційного керування обладнанням всієї
підстанції;
б) будівля закритого розподільчого пристрою 6 кВ;
в) відкритий розподільчий пристрій 35 кВ;
г) відкритий розподільчий пристрій 150 кВ;
д) два трансформатори потужністю 25МВ·А напругою 150/35/6 кВ.
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Відповідно до Завдання на проектування, ТУ і нормативної документації
для приєднання нової ЛЕП150 кВ до ПС необхідно змінити схему на 150-7 –
одна секціонована система шин з обхідною системою шин. Для виконання
даного завдання по схемі відкритого розподільчого пристрою 150 кВ
необхідно розширення території підстанції. Розширення території неможливе
із-за стиснутих умов розташування – по периметру ПС в безпосередній
близькості до огорожі розташовані дороги і підприємства.
Таким чином, проектом передбачено будівництво будівлі для
встановлення в ньому комірок РУ-150 кВ комплектного типу з елегазовою
ізоляцією струмоведучих частин (КРУЕ-150 кВ). Схема ПС з РУ-150 кВ типу
КРУЕ одна секціонована вимикачем система шин. Будівля аналогічна з
будівлею на ПС «Центральна». В будівлі також передбачено встановлення
нових панелей РЗА для всіх приєднань 150 кВ підстанції, нової акумуляторної
батареї, щита постійного струму і щита власних потреб 0,4кВ.
Для підключення високовольтної лінії електропередавання напругою
150 кВ «Миколаїв-тягова» виконується будівництво КРУЕ 150 кВ, до якого
поступово підключаються існуючі ПЛ 150 кВ Миколаївська №1 і №2,
Центральна №1 і №2, трансформатори Т1 і Т2 та нова комірка з ПЛ 150 кВ до
ПС -150 кВ «Миколаїв-тягова».
Всі приєднання 150 кВ підключаються до КРУЕ за допомогою трубних
шинних мостів з елегазовою ізоляцією. Гнучкі шини приєднання силових
трансформаторів змінюється на шинні мости на жорстких шинах з новими
трансформаторними порталами зі сторони ВРП-150 кВ. Для підключення
комірок КРУЕ до ПЛ-150 кВ або шинних мостів силових трансформаторів
передбачається встановлення перехідних ввідних пристроїв «елегаз-повітря».
Всі прийомні портали ПЛ-150 кВ змінюються на нові. Також будується
лінійний портал для приєднання нової ПЛ-150 кВ «Миколаїв тягова».
Демонтаж існуючого обладнання і переведення приєднань в КРУЕ
150 кВ передбачено в декілька етапів з почерговим їх відключенням без
порушення живлення споживачів 35кВ і 6кВ.
Виконання робіт по реконструкції ВРУ-150 кВ на ПС 150 кВ
«Промзона» виконується у декілька етапів.
І етап - підготовчий.
Відключення ПЛ-150 кВ «Миколаївська-1» і ПЛ-150 Центральна-1» від
ВРП-150 кВ ПС «Промзона» і включення в роботу обох ПЛ через тимчасову
нову опору по напрямку ПС-330 «Миколаївська» - ПС-150 кВ «Центральна».
Облаштування тимчасового заїзду на територію ПС і під’їздів до майданчика
будівництва будівлі КРУЕ 150. Демонтаж лінійних порталів і обладнання в
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комірках приєднань ПЛ-150 кВ «Миколаївська 1», ПЛ-150 «Центральна 1» і Т1.
ІІ етап – основний.
Будівництво КРУЕ 150 кВ суміщеного з приміщеннями ГЩУ.
Встановлення обладнання КРУЕ 150 кВ, нових панелей керування, захисту,
оперативного струму, обліку акумуляторної батареї та ін. Будівництво,
монтаж лінійних порталів ПЛ-150 кВ «Миколаївська 1», ПЛ-150 «Центральна
1», шинних мостів, елегазових вводів і підключення їх до трансформатора 150
кВ Т-1 і КРУЕ-150 кВ. Перезаведення» в КРУЕ ПЛ-150 кВ «Миколаївська 1»,
ПЛ-150 «Центральна 1» і введення їх в роботу.
ІІІ етап – завершальний.
Демонтаж лінійних порталів і обладнання в комірках приєднань ПЛ-150
кВ «Миколаївська 2», ПЛ-150 «Центральна 2», ремонтної перемички і Т-2.
Будівництво, монтаж лінійних порталів ПЛ-150 кВ «Миколаївська 2», ПЛ-150
«Центральна 2», ПЛ-150 «Миколаїв-тагова», шинних мостів, елегазових вводів
і підключення їх до трансформатора 150 кВ Т-2 і КРУЕ-150 кВ.
Перезаведення» в КРУЕ ПЛ-150 кВ «Миколаївська 1», ПЛ-150 «Центральна
1» і введення їх в роботу. Упорядкування території ПС після завершення
будівництва та демонтажу об’єктів основного призначення.
Будівництво ПЛ-150 кВ «Промзона-Миколаїв тягова»
Проектом передбачено будівництво ПЛ-150 кВ «Промзона-Миколаїв
тягова» вздовж залізничних колій в межах охоронної зони.
При будівництві ПЛ-150 кВ «Промзона-Миколаїв тягова» передбачено
встановлення 17 опор, у тому числі металевих опор 13 шт., залізобетонних
опор 4 шт. У полосі відводу залізниці передбачено встановлення 15 опор, на
земельних дільницях м. Миколаїв передбачається встановлення двох
металевих опор типу У110-1+14, площа земельного відводу у постійне
користування складає 129,32 м² на одну опору, загальна площа відводу
складає 258,64 м².
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1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності
Провадження планованої діяльності передбачає:
1) експлуатацію ПС 330/150/35 кВ «Миколаївська» та передача
електроенергії по ПЛ-150 кВ «ПС-330 Миколаївська – ТП Новополтавка»
довжиною 62,9 км;
2) експлуатацію ПС 150/35/6 кВ «Центральна» та передача електроенергії
по ПЛ-150 кВ «Центральна – Миколаїв тягова» довжиною 4,9 км;
3) експлуатацію ПС 150/35/6 кВ «Промзона» та передача електроенергії по
ПЛ-150 кВ «Промзона ТП Миколаїв-тягова» довжиною 2,6 км.
В період експлуатації на тягових підстанціях не передбачається
цілодобове знаходження чергового персоналу. В робочі дні тижня в період з
08.00 год. до 17.00 год. можливе одночасне перебування 2 працівників.
Експлуатація кожної підстанції передбачає використання:
- трансформаторних мастил на ремонтні та експлуатаційні потреби
обладнання у кількості 0,54 т/рік (для трьох підстанцій – 1,62 т/рік);
- елегазу по ПС Миколаївська 330 кВ для підключення ПС Новополтавка у
кількості 12 кг, по ПС Миколаїв-тягова для підключення ПС Промзона – 96 кг,
по ПС Миколаїв-тягова для підключення ПС Центральна – 96 кг.
Джерелом водопостачання трьох тягових підстанцій є існуючі
водопровідні місцеві мережі.
Загальна кількість свіжої води для забезпечення господарськопобутових потреб під час експлуатації об’єкта (експлуатації трьох тягових
підстанцій) становитиме 0,15 м3/добу; 37,8 м3/рік. Додаткове споживання води
у зв’язку з реалізацією проектних рішень не передбачається.
Об’єкти планованої діяльності розміщуватимуться на земельних
ділянках загальною площею 132273,9 м2 (в тому числі площі під опори –
15033,9 м2, під ПС «Миколаївська» - 64240 м2, під ПС «Центральна» - 32400
м2, під ПС «Промзона» - 20600 м2).
Відповідно до листа Управління екології та природних ресурсів
Миколаївської ОДА від 10.05.2018 р. № 01-04/1371-04 в районі дільниці
Долинська – Миколаїв відсутні об’єкти, території природно-заповідного
фонду та території, перспективні для заповідання.
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікувальних впливів, які виникають
у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та
провадження планованої діяльності
Утворення відходів в результаті виконання підготовчих та будівельних
робіт та провадження планованої діяльності
Під час проведення підготовчих та будівельних робіт по реконструкції
дільниці Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності
напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв передбачається утворення
побутових та будівельних відходів, а саме:
- відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн - 9,072 т/рік;
- відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у будівництві 0,25 т/рік;
- галька, гравій, щебінь та камінь бутовий некондиційні - 0,25 т/рік;
- конструкції металеві некондиційні - 0,3 т/рік;
- гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика
гідроізоляційна,
речовини
зв'язувальні
зіпсовані,
забруднені
або
неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за
призначенням - 0,3 т/рік;
- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені - 0,4 т/рік.
Протягом періоду експлуатації об’єктів будуть утворюватися тверді
побутові відходи в кількості не більше 0,1512 т/рік та масла трансформаторні
відпрацьовані не більше ніж 0,324 т/рік.
Для
збору
твердих
побутових
та
будівельних
відходів
передбачатимуться спеціально облаштовані майданчики, де будуть
встановлені євроконтейнери місткістю 1,1 м3 кожен, виконані згідно стандарту
EN 840-3, і 1 євроконтейнер для великогабаритних будівельних відходів
(ВГО).
Вивезення
контейнерів
здійснюватиметься
спеціальним
автотранспортом. Вивезення та передачу відходів та санітарну обробку
контейнерів проводить спеціалізоване підприємство, яке буде обране на
конкурсній основі відповідно до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги",
постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 "Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів".
Небезпечні відходи, по мірі накопичення, передаватимуться на підставі
укладених договорів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на
поводження з небезпечними відходами відповідно ЗУ «Про ліцензування
видів господарської діяльності».
На території об’єкту місця тимчасового зберігання відходів
облаштовуватимуться та утримуватимуться відповідно до умов діючих
санітарно-гігієнічних норм і правил.
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При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів
визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з
відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».
Відходи будуть обліковуватися, та передаватися на утилізацію по мірі їх
утворення.
Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як
екологічно допустимим.
Оцінка забруднення повітря у результаті виконання підготовчих та
будівельних робіт та провадження планованої діяльності
При виконанні підготовчих та будівельних робіт по реконструкції
дільниці Долинська–Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності
напрямку Знам’янка–Долинська–Миколаїв та зовнішньому електропостачанні
стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ «Новополтавка», «Миколаїв
тягова» вплив на навколишнє середовище на атмосферне повітря матиме
короткочасний та локальний характер, а саме:
- при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів;
- при здійсненні зварювальних робіт;
- при фарбуванні металевих поверхонь.
Загальна кількість викидів при проведенні підготовчих та будівельних
робіт складатиме 944,4834903 т/рік, в тому числі парникових газів
906,43411 т/рік.
Вплив на повітряне середовище при експлуатації підстанцій
здійснюється внаслідок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин
від працюючого автотранспорту, що маневрує по території.
Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин на підстанціях, що
підлягають реконструкції, відсутні.
Загальна кількість викидів при проведенні підготовчих та будівельних
робіт складатиме 0,06804603 т/рік, в тому числі парникових газів 0,0660054
т/рік.
Аналіз результатів визначення доцільності проведення розрахунків
згідно п. 5.21 ОНД-86 показав, що розрахунки розсіювання в приземному шарі
атмосферного повітрі забруднюючих речовин проводити недоцільно, отже
вклад в забруднення атмосферного повітря буде вкрай незначним.
Таким чином, вплив планової діяльності на повітряне середовище, з
урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів та
додержанні визначених обмежень характеризуються як екологічно
допустимий.
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Оцінка забруднення води у результаті виконання підготовчих та
будівельних робіт та провадження планованої діяльності
Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби працівників,
задіяних при будівництві об’єкту здійснюватиметься за рахунок привозної
води у кількості 10 м3/добу, 2,52 тис. м3/рік.
Для технічного водопостачання на майданчику будівництва буде
встановлена пересувна ємкість для води, V=5/0 м3.
Для питного водопостачання використовується привозна бутильована
вода. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Для забезпечення технологічних потреб виконання підготовчих та
будівельних робіт на об’єкті, а саме: для пилопригнічення під’їзних доріг,
витрат води на ущільнення ґрунту, дозаправку систем охолодження
транспорту водою буде використана привозна технічна вода у кількості 0,252
тис. м3/рік. Бак з технічною водою об’ємом 1,0 м3 буде розташований на
будівельному майданчику об’єкту.
Технічний огляд, очищення та промивання кузовів, бетоновозів та інших
будівельних машин, а також заправлення техніки на території будівельного
майданчика об’єкту не передбачається та відбуватиметься у спеціально
передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог
законодавства України, місцях.
Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в
біотуалет та, по мірі накопичення, будуть передаватись на очисні споруди
відповідно до договору зі спеціалізованим підприємством. Утворення
виробничих стічних вод не передбачається.
Відведення поверхневих вод з прилеглої території будівельних
майданчиків передбачається в понижені місця рельєфу.
Вплив на водне середовище при виконанні підготовчих та будівельних
робіт носить короткостроковий, тимчасовий характер та є незначним та
допустимим.
Використання води під час експлуатації та технічного обслуговування
підстанціях передбачається на господарсько-питні потреби. Джерелом
водопостачання будуть існуючі водопровідні місцеві мережі. Додаткове
споживання води у зв’язку з реалізацією проектних рішень не передбачається.
Водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачено за
рахунок існуючих каналізаційних місцевих мереж.
Загальна кількість водоспоживання та водовідведення під час
експлуатації об’єкта планованої діяльності (експлуатації трьох тягових
підстанцій) становитиме 0,15 м3/добу; 37,8 м3/рік.
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Використання води на технологічні потреби при експлуатації не
передбачається.
Оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов
для його утворення, відсутні фактори забруднення поверхневих та
підземних вод від об’єкту.
Вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації планованого
об’єкта не очікується.
При штатному режимі експлуатації, з урахуванням впровадження
передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів, вплив на
ґрунтові та поверхневі води, а також в цілому на водне середовище
оцінюється, як допустимий.
Оцінка забруднення ґрунту та надр
Під час проведення підготовчих та будівельних робіт передбачається
вплив на ґрунти при виконанні земляних робіт (зняття ґрунтово-рослинного
шару, видалення зелених насаджень).
Під час виконання підготовчих та будівельних робіт передбачено
видалення зелених насаджень для прокладання лісосіки, зняття ґрунтоворослинного шару для встановлення опор повітряних ліній електропередач та
будівництва
під'їзних
доріг..
Знятий
ґрунтово-рослинний
шар
складуватиметься у кагати окремо для подальшого використання за
призначенням.
Здійснення операцій зі зняття ґрунтово-рослинного шару повинно
здійснюватися за наявності документів, якими з огляду на вимоги
законодавства України регулюється та регламентується реалізація планованої
діяльності.
Експлуатація об’єктів виключає можливість негативного впливу та
нанесення збитків земельним ресурсам та зеленим насадженням, а також не
вплине на стан ґрунтів, та не призведе до зміни механічних, водно-фізичних та
інших властивостей.
В межах ділянки розташування об’єктів і прилеглих територіях
відсутні такі сучасні геологічні і інженерно-геологічні процеси і явища як
зсуви, карст, суфозія, кріогенні процеси та інше.
Під час експлуатації повітряних ліній вплив на підземні води не
очікується. Елементи, що встановлюватимуться у землю в якості фундаментів,
мають невеликий геометричний розмір, в середньому 2,5х2,5 м з заглибленням
до 3-х метрів. Ґрунтові води залягають на глибині більше 3,0 м від земної
поверхні.
Під час експлуатації та технічного обслуговування підстанцій не
передбачається впливу на ґрунтові води. Для запобігання забруднення
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ґрунтових вод та ґрунтів під час аварійного розливу трансформаторного масла
по території підстанції та поширенню пожежі під час пошкодження
маслонаповненного обладнання влаштовані маслоприймачі з масловідводом
Таким чином, вплив на ґрунти може характеризуватися як екологічно
допустимий.
Оцінка шумового та вібраційного навантаження
У процесі проведення будівельних робіт типовий будівельний шум
створюватиметься рухом вантажних автомобілів і обладнання. Джерелами
шуму будуть переміщення та робота вантажних автомобілів, екскаваторів,
скреперів та іншої техніки.
Відповідно до проведених розрахунків під час проведення будівельних
робіт рівні шуму, що спричинятимуться роботою автотранспорту та
будівельної техніки, становитимуть 22,67 дБА, що не перевищуватиме
встановлених норм (L.A.екв. день/ніч= 45/55 дБА згідно ДБН Б 1.1-31:2013).
Належне планування робочого часу під час проведення будівельних
робіт дозволить звести до мінімуму вплив шуму поблизу населених пунктів.
При будівельних роботах джерелами вібрацій є машини й механізми, що
побудовані на технологіях з ударними та вібраційними навантаженнями –
знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд. Менший рівень вібрації
створюють компресори, відбійні молотки, гусенична техніка.
Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на
будівельному майданчику не передбачається.
Згідно розрахунків, під час будівельних робіт санітарні норми для
населення щодо віброзміщення дотримуються вже безпосередньо на межі
будмайданчику.
При експлуатації на підстанціях передбачається шумовий вплив від двох
тягових трансформаторів потужністю 25 МВА кожний.
Згідно розрахунків проведених під час експлуатації підстанцій сумарний
еквівалентні рівні шуму на межі житлової забудови становитимуть:
- ТП «Миколаївська» (80 м до найближчої житлової забудови) 44,8 дБА;
- ТП «Центральна» (240 м до найближчої житлової забудови) 35,3 дБА;
- ТП «Промзона» (830 м до найближчої житлової забудови) 24,8 дБА.
Визначені рівні не перевищуватиме допустимих рівнів звуку L.A.екв.
день/ніч= 45/55 дБА згідно санітарних норм (табл. 1 ДБН Б 1.1-31:2013).
Технологічний процес планованої діяльності з трансформації і передачі
електричної енергії не передбачає наявність джерел утворення вібрації.
Оцінка світлового,
забруднення, випромінення

теплового,

електромагнітного,

радіаційного
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Наявність
джерел
потенційного
світлового,
теплового,
електромагнітного та радіаційного забруднення під час підготовчих та
будівельних робіт не передбачається.
Не передбачає наявність джерел потенційного світлового, теплового та
радіаційного забруднення також технологічний процес планованої діяльності з
трансформації і передачі електричної енергії.
Під час експлуатації підстанцій передбачається вплив електричного
поля. Напруженість електричного поля від обладнання напругою 330, 150, 35,
27 кВ, що знаходиться в приміщенні підстанцій, за межами огорожі згідно
проведених розрахунків не перевищує 1 кВ/м. Спеціальних заходів щодо
захисту населення та обслуговуючого персоналу від дії електричного поля не
передбачаються.
На території ПС є зони, в яких напруженість електричного поля згідно
проведених розрахунків становить 5 кВ/м. В таких зонах передбачені
спеціальні заходи захисту персоналу від дії електричного поля. Допустимий
час перебування в межах електричного поля напруженістю 5 кВ/м становить 8
год, напруженістю 20 кВ/м – 0,5 год.
Під час експлуатації об’єктів можуть з'являтися коронні розряди
навколо проводів (струмопровідних частин) електрообладнання розподільчого
пристрою під час дощу, туману або паморозі. Коронні розряди можуть
спричинити незначну іонізацію повітря навколо проводів.
Таким чином, шумовий, ультразвуковий, електромагнітній впливи та
вібрації від планової діяльності з урахуванням реалізації передбачених
природоохоронних
заходів
та
додержанні
визначених
обмежень
характеризуються як екологічно допустимі.
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ
ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З УРАХУВАННЯМ
ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ
Проект «Реконструкція дільниці Долинська – Миколаїв з підвищенням
пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв»,
який є основним проектом електрифікації Одеської залізниці, що насамперед
забезпечує будівництво та розвиток інфраструктури залізниці (будівництво
других колій, переїздів, шляхопроводів та електрифікацію дільниці) пройшов
екологічну експертизу, за результатами якої отримав позитивний висновок
Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.12.2017 № 703/12-29518/10-17 та був затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 31.01.2018 №47.
Відповідно до додаткових вимог НТР Мінрегіонбуду у складі
вищезазначеної проектної документації в 2017 році була розроблена
проектно-кошторисна документація «Реконструкція дільниці Долинська –
Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка –
Долинська – Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових
підстанцій 150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаїв-тягова"».
Планованою діяльністю з реалізації проекту «Реконструкція дільниці
Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку
Знам’янка – Долинська – Миколаїв. Зовнішнє електропостачання
стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ "Новополтавка",
"Миколаїв-тягова"» передбачається
будівництво
повітряних
ліній
номінальною напругою 150 кВ для живлення тягових підстанцій у зв’язку з
застосуванням електричної тяги поїздів замість тепловозної на дільниці
залізниці Долинська – Миколаїв та реконструкцію пристроїв ВРП-150 кВ
ПС-330 «Миколаївська», ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна» та ВРП-150
кВ ПС-150 кВ «Промзона».
У зв’язку з тим, що будівництво та реконструкція комплексу споруд
здійснюється для забезпечення електрифікації існуючого колійного розвитку,
технічна альтернатива не розглядалась.
З метою зменшення можливого негативного впливу на довкілля
передбачено необхідні організаційно-технічні та природоохоронні заходи
відповідно вимог природоохоронного законодавства України.
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ
СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ
ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ділянки майбутнього будівництва знаходиться на території
Баштанського, Вiтовського та Новобузького районів Миколаївської області (I
черга) та в місті Миколаїв (II черга).
Миколаївська область розташована на півдні країни в межах
Причорноморської низовини в басейні нижньої течії річки Південний Буг. На
заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та
північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською
областями. На півдні омивається водами Чорного моря. Площа - 24,6 тис.
км². Центр області — місто Миколаїв.
Територія області являє собою рівнину, яка поступово знижується з
півночі на південь до Чорного моря, висота 20-40 м.
Північно-західна частина Миколаївської області лежить в зоні
лісостепів, південно-східна − степів. Клімат помірно континентальний. Літо
спекотне, вітряне, з частими «суховіями»; середня температура найтеплішого
місяця (липня) від +21°C до +23°C. Зима малосніжна, порівняно нехолодна;
середня температура найхолоднішого місяця (січня) від −5°C до −3°C. Річна
кількість опадів коливається від 300-350 мм на півдні до 450 мм на півночі.
Максимум опадів влітку, випадають переважно у вигляді злив. Вегетаційний
період в середньому близько 210 діб. Спостерігаються посухи, суховії, пилові
бурі.
Ґрунти переважно чорноземи звичайні середньо- та малогумусні, на
півдні – чорноземи південні малогумусні, каштанові і темно-каштанові, у
заплавах – алювіальні лучні, у подах – лучні осолоділі. Агрохімічними
дослідженнями встановлено, що середньозважений вміст гумусу в
Миколаївській області в орному шарі (0-30 см) знаходиться на рівні 3,2 % і
коливається в межах від 1,9 % в Очаківському до 4,1 % в Доманівському
районі. Найбільша забезпеченість органічною речовиною спостерігається в
північній і північно-західній частині області у зоні розповсюдження
чорноземів звичайних, тут середній вміст гумусу знаходиться в межах 3,34,1 %. Далі на південь, коли починають переважати чорноземи південні,
запаси органічної речовини зменшуються і складають діапазон 2,7- 3,2 %. У
приморській смузі і на півдні області в зоні темно-каштанових ґрунтів вміст
гумусу найнижчий і не перевищує 2,4 %. На сьогодні по області переважають
ґрунти з підвищеним вмістом гумусу – їх частка становить близько 48,5 % та
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середній вміст – 30,4 % від загальної кількості обстежених угідь. Частка
площ з високим рівнем вмісту не перевищує 13,5 %, решта площ – з дуже
високим, дуже низьким та низьким вмістом.
Рослинний світ Миколаївської області складається переважно з
різнотравно-типчаково-ковилових степів, в долинах річок − лучна, є невеликі
масиви байрачних лісів. Майже вся територія розорана. Природна степова
рослинність збереглася лише по схилах ярів та балок. Під лісами та
чагарниками зайнято понад 2 % території області (в основному дуб, осика,
клен, чорна тополя, берест, сосна, ясен, в'яз, липа). Площа полезахисних
лісових смуг близько 29,3 тис. га. Під державною охороною перебувають
Катеринівський та Вознесенський ліси.
Природно-заповідний фонд Миколаївської області станом на початок
2014 року налічував 140 об'єктів загальною площею 75 450,27 га. З них
7 об'єктів − загальнодержавного значення, та 133 − місцевого значення.
Відсоток заповідності складає 3,07%.
За даними Південної філії інституту екології Національного
екологічного центру України та вчених в області зафіксовано понад 1600
видів судинних рослин. Фауна налічує понад 100 тис. видів тварин, з них 500
видів - хребетні. Серед них: ссавці - близько 100 видів (з кажанами під час
перельотів), птиці - близько 300 видів, плазуни - 11 видів, земноводні - 11
видів, риби - близько 100 видів. Безхребетних налічується понад 100 тис.
Видів (з простими). Кількість видів тварин, яким загрожує небезпека (ті, які
занесені до Червоної книги України, Європейського червоного списку,
список Міжнародного союзу охорони природи та ін.) Разом становить 299
видів, з них 147 видів хребетних.
Станом на 01.01.2007 в межах Миколаївської зареєстровано 54 види
судинних рослин, занесених до Червоної книги України, 24 види - до
Європейського червоного списку та 18 видів - в Світовий червоний список, 5
видів - до списку Бернської конвенції (Деркач О.М. , 2007).
До переліку видів рослин і тварин, які потребують регіональної
охорони на території Миколаївської області, затвердженим рішенням
обласної ради народних депутатів від 16.10.1990 № 1, включені 38 видів
судинних рослин, 19 видів птахів, 6 видів земноводних, 4 види плазунів, 19
видів ссавців, з них: 1 вид рукокрилих, 4 види по ряду хижаків, 3 види - з
ряду гризунів, 11 видів риб. У 2016 році розпочато роботи по перегляду
зазначеного переліку.
Динаміка видів флори і фауни Миколаївської області, які перебувають
під охороною, відображає загальні світові та державні тенденції
затвердження списків особливої охорони. Так, в 1981 і 1985 роках під
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охороною знаходилися тільки ті види флори, які були включені до Червоної
книги України видання 1980 р У 1991 цей список був поповнений завдяки
створенню Європейського червоного списку тварин і рослин, що знаходяться
під загрозою зникнення у світовому масштабі, в 2009 році - з третього
видання Червоної книги України.
Майданчики будівництва ПС та ПЛ знаходяться на значному віддалені
від об'єктів природно-заповідного фонду.
Тваринний світ представлений 163 видами: ссавців – 24, птахів – 90,
плазунів – 11, риб – 31. Для тваринного світу характерні лисиця, заєць-русак,
звичайний хом'як, ховрах; з птахів − перепел, дрохва, фазан, сіра куріпка,
крижні та сірий гусак, кулики, степовий та польовий жайворонки та інші.
Місто Миколаїв − обласний центр Миколаївської області, центр
Вітовського і Миколаївського районів. Миколаїв розташований в гирлі річки
Інгул, де вона впадає до Південного Бугу, за 65 кілометрів від Чорного моря.
Вітовський район (до 2016 р. - Жовтневий) − адміністративна одиниця
на півдні Миколаївської області України. Адміністративний центр - місто
Миколаїв, в його склад не входить.
Баштанський район розташований у східній частині Миколаївської
області
і
межує з
Новоодеським,
Єланецьким,
Новобузьким,
Березнегуватським, Снігурівським та Вітовським районами. Район займає
площу 170 тис. 616 га, у тому числі рілля 119,7 тис. га. У районі 60 населених
пунктів (місто Баштанка і 59 сіл).
Новобузький район розташований на північному сході Миколаївської
області України. Площа — 1 243 км² (5,1 % від загальної території області).
Районний центр — місто Новий Буг. Відстань від районного центру до
Миколаєва — 105 км. Сьогодні район має 1243,8 км2. Населених пунктів —
58 (1 — місто, 57 — сіл).
Для опису поточного стану (базовий сценарій) атмосферного повітря
при плануванні діяльності були отримані величини фонових концентрацій
забруднюючих речовин згідно даних Миколаївського обласного центру з
гідрометеорології (лист від 27.03.2018 р. №31/05-18/170), які наведені в
таблиці 3.1:
Таблиця 3.1. Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі м. Миколаєва.
Місце
Назва
розташування
забруднюючо
об’єкту
ї речовини
Р-н

Оксид

Концентрація мг/куб. м
Швидкість вітру, м/с
0-2
3-11
Напрямки
Будь-який
Пн
Сх
Пд
Зх
2,79336
2,79989 2,81378 2,79169 2,78013
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Миколаївського
залізничного
вокзалу,
вул.
Новозаводська,
5

вуглецю
Діоксид
азоту

0,09185

0,09201 0,09226 0,09187 0,09172

Пил

0,15105

0,15105 0,15105 0,15105 0,15105

Згідно листа від 28.03.2018 р. № 31/05-08/171 Миколаївський обласний
центр з гідрометеорології проводить спостереження за станом забруднення
атмосферного повітря на стаціонарних пунктах тільки в м. Миколаїв, в
районах Миколаївської області такі спостереження не проводяться, тому
значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі Веселинівського, Новоодеського, Миколаївського та Вітовського
районів не визначаються.
Згідно даних Миколаївського обласного центру з гідромеорології
перевищень
фонових
концентрацій
над
граничнодопустимими
концентраціями не спостерігається.
Коротка
кліматична
характеристика
Баштанського
району
Миколаївської області наведена за даними спостережень метеостанції
Баштанка згідно довідки Миколаївського обласного центру з
гідрометеорології від 27.03.2018 №31/05-08/165 та наведені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2. Коротка кліматична характеристика Баштанського району
Миколаївської області
№ п/п
1
2
3

4

5

6

Найменування характеристик
Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери
Коефіцієнт рельєфу місцевості
Середня максимальна температура зовнішнього повітря
найбільш жаркого місяця року, Т, 0 С
абсолютний максимум
Середня температура зовнішнього повітря найбільш
холодного місяця (для котельних, які працюють за
опалювальним графіком), Т, 0 С
абсолютний мінімум
Середньорічна роза вітрів, %
П
ПС
С
ПдС
Пд
ПдЗ
З
ПЗ
Штиль
Середня швидкість вітру за рік, м/с

Величина
200
1
23,5
39,6

-3,2
-30,8
18,1
17,9
13,4
8,5
6,2
9,8
11,7
14,4
7,7
3,7
75

7
8

9

Швидкість вітру, яка перевищує в даній місцевості 5%
випадків
Повторюваність швидкості вітру, %
0-1 м/с
2-3 м/с
4-5 м/с
6-7 м/с
8-9 м/с
10-11 м/с
12-13 м/с
14-15 м/с
16-17 м/с
18-21 м/с
Кількість опадів, мм
Середня кількість опадів, мм
місяць:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Рік
Багаторічна норма, мм
місяць:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Рік

8-9
19,8
37,2
21,7
10,9
5,9
2,7
1,3
0,3
0,1
0,1

42,7
26,0
33,1
41,9
59,4
55,4
43,8
16,5
39,9
32,2
32,7
24,9
448,5

33
30
27
34
46
62
55
42
37
25
34
41
466,0

Коротка кліматична характеристика м. Миколаїв наведена за даними
спостережень авіаметеорологічної станції Миколаї згідно довідки
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Миколаївського обласного центру з гідрометеорології
№31/05-08/166 та наведені в таблиці 3.3.

від 27.03.2018

Таблиця 3.3. Коротка кліматична характеристика м. Миколаїв
№ п/п
1
2
3

4

5

6
7
8

9

Найменування характеристик
Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери
Коефіцієнт рельєфу місцевості
Середня максимальна температура зовнішнього повітря
найбільш жаркого місяця року, Т, 0 С
абсолютний максимум
Середня температура зовнішнього повітря найбільш
холодного місяця (для котельних, які працюють за
опалювальним графіком), Т, 0 С
абсолютний мінімум
Середньорічна роза вітрів, %
П
ПС
С
ПдС
Пд
ПдЗ
З
ПЗ
Штиль
Середня швидкість вітру за рік, м/с
Швидкість вітру, яка перевищує в даній місцевості 5%
випадків
Повторюваність швидкості вітру, %
0-1 м/с
2-3 м/с
4-5 м/с
6-7 м/с
8-9 м/с
10-11 м/с
12-13 м/с
14-15 м/с
16-17 м/с
18-21 м/с
Кількість опадів, мм
Середня кількість опадів, мм
місяць:
1
2
3
4
5
6
7

Величина
200
1
24,2
40,1

-2,5
-29,7
20,1
14,2
14,0
7,4
12,2
8,4
10,4
13,3
4,7
4,1
8-9
9,6
35,0
30,2
16,5
6,4
1,7
0,5
0,1
0,0
0,0

40,7
21,3
25,8
36,5
48,9
49,5
39,0
77

8
9
10
11
12
Рік
Багаторічна норма, мм
місяць:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Рік

20,0
23,8
40,2
30,0
21,7
397,4

36
35
30
32
44
54
58
41
39
22
36
45
472,0

Коротка
кліматична
характеристика
Новобузького
району
Миколаївської області наведена за даними спостережень метеостанції
Баштанка (найближча до Новобузького району) згідно довідки
Миколаївського обласного центру з гідрометеорології
від 27.03.2018
№31/05-08/164 та наведені в таблці 3.4.
Таблиця 3.4. Коротка кліматична характеристика Новобузького району
Миколаївської області
№ п/п
1
2
3

4

5

Найменування характеристик
Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери
Коефіцієнт рельєфу місцевості
Середня максимальна температура зовнішнього повітря
найбільш жаркого місяця року, Т, 0 С
абсолютний максимум
Середня температура зовнішнього повітря найбільш
холодного місяця (для котельних, які працюють за
опалювальним графіком), Т, 0 С
абсолютний мінімум
Середньорічна роза вітрів, %
П
ПС
С
ПдС
Пд
ПдЗ

Величина
200
1
23,5
39,6

-3,2
-30,8
18,1
17,9
13,4
8,5
6,2
9,8
78

6
7
8

9

З
ПЗ
Штиль
Середня швидкість вітру за рік, м/с
Швидкість вітру, яка перевищує в даній місцевості 5%
випадків
Повторюваність швидкості вітру, %
0-1 м/с
2-3 м/с
4-5 м/с
6-7 м/с
8-9 м/с
10-11 м/с
12-13 м/с
14-15 м/с
16-17 м/с
18-21 м/с
Кількість опадів, мм
Середня кількість опадів, мм
місяць:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Рік
Багаторічна норма, мм
місяць:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Рік

11,7
14,4
7,7
3,7
8-9
19,8
37,2
21,7
10,9
5,9
2,7
1,3
0,3
0,1
0,1

42,7
26,0
33,1
41,9
59,4
55,4
43,8
16,5
39,9
32,2
32,7
24,9
448,5

33
30
27
34
46
62
55
42
37
25
34
41
466,0
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Опис ймовірної зміни поточного стану довкілля без здійснення
планованої діяльності
Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення
планованої діяльності визначалось методом аналізу зміни показників
забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом
останніх років.
У даному розділі розглядається прогнозування зміни поточного стану
навколишнього середовища Миколаївській області в цілому.
Дані про стан навколишнього природного середовища наведені згідно
«Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища в
Миколаївської області у 2016 році» Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської ОДА
Внаслідок господарської діяльності підприємств в атмосферу
потрапляє значна кількість забруднюючих речовин, зокрема при спалюванні
різних видів палива (для опалення, виробництва електроенергії, під час
експлуатації транспортних засобів) та при роботі промислових підприємств.
Особливо актуальною ця проблема є для індустріальних областей, в
тому числі і для Миколаївської, хоча область і не увійшла в перелік регіонів з
високим забрудненням атмосфери, що зумовлено відсутністю підприємств
хімічної та вугільної промисловості. Слід відмітити, що рівень техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище Миколаївської області
нижчий, ніж в середньому по Україні.
В 2016 році в розрахунку на 1 км2 території регіону припадало 0,565 т
викинутих в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. В
середньому по країні зазначені показники становили 5,339 т.
В 2016 році в атмосферне повітря області надійшло зі стаціонарних
джерел забруднення до атмосфери надійшло 13,89 тис. т забруднюючих
речовин, що на 1,9 тис. т, або на 12 % менше, ніж 2015 року.
Крім того, в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення викинуто
2,1 млн. т діоксиду вуглецю (парникового газу), який впливає на зміну
клімату. У порівняні з 2015 роком викиди діоксиду вуглецю збільшилися на
0,3 млн. т, що на 17 % більше, ніж 2015 року.
За даними головного управління статистики в Миколаївській області у
загальній кількості забруднюючих речовин стаціонарних джерел переважали
викиди метану 30,2% (4,19 тис. т), тверді речовини 25,3% (3,518 тис. т) та
сполуки азоту 20,2% (2,813 тис. т).
Що стосується викидів в атмосферу в розрахунку на душу населення,
то найсуттєвішого антропогенного навантаження (0,064 т та 0,053 т
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шкідливих речовин) зазнала атмосфера Вітовського та Миколаївського
районів, де цей показник перевищив середній рівень по області в 5,4 та 4,4
рази відповідно.
Речовини у
Метан
вигляді
30,2%
твердих
суспендован
их частинок
25,3%
Неметанові
Метали та їх
леткі
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1,9%
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Окcид
інші сполуки
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сірки
азоту
12,2%
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Рис. 3.1. Хімічний склад викидів шкідливих речовин від стаціонарних
джерел (дані головного управління статистики в Миколаївській області,
2016 рік)
Радіоекологічний стан Миколаївської області є безпечним. На території
області відсутні радіаційно небезпечні об’єкти та території з радіоактивним
забрудненням внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Радіаційний фон протягом 2016 року не перевищував природного рівня
(рівень природного фону < 0,025 мР/год).
Загальна площа зайнята поверхневими водними об’єктами становить
150,5 тис. га, що складає 6,1 % від території області.
Протягом 2016 року для потреб населення та народного господарства з
поверхневих водних об’єктів забрано 222,5 млн.м3 води. Обсяг використання
води для задоволення виробничих потреб 2016 року становив 95,48 млн. м3.
Підземні води, які добуваються на території Миколаївської області,
головним чином йдуть на задоволення господарсько-побутових та питних
потреб населення. Станом на 01.01.2017, відповідно до відомостей, що надані
водокористувачами за формами 7-гр та 2-тп, на території Миколаївської
області експлуатувалася 1161 свердловина.
Використання для потреб питного та господарсько-побутового
водопостачання складає 30,766 тис.м3/добу. Більшу половину водовідбору
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для цих потреб складають води з мінералізацією до 1,5 г/дм3 (18,397
тис.м3/добу).
За даними статистичної звітності 2 –ТП (водгосп) протягом 2016 року
водозабір із підземних джерел водопостачання склав 11,5 млн.м3, що менше у
порівнянні з минулим роком на 0,5 млн.м3 (4,2%).
За статистичними даними в м. Миколаєві та Миколаївської області
обсяг утворення відходів за 2016 рік становив 2366,36 тис.т відходів.
Серед підприємств регіону найбільшими утворювачами відходів у
звітному році були ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (1704,578 тис.т
або 72 % від загального обсягу), Миколаївське відділення ПАТ «Сан Інбев
Україна» (23,124 тис. т). Також, необхідно відмітити ПАТ «Веселинівський
завод сухого знежиреного молока» (36,5 тис. т), ПАТ «Баштанський сир
завод» (206,862 тис. т) та ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані» (273,116 тис. т).
Вплив внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
від шумового навантаження, електромагнітного випромінювання дротів
новозбудованих ПЛ-150 кВ та тваринний світ (птахи) від об’єктів планованої
діяльності незначний, тому показники якості довкілля залишаться на рівні
даних поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльності.
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ
ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ
При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо
реконструкції дільниці залізничного транспорту Долинська-Миколаїв з
підвищенням пропускної спроможності напрямку Знамянка-ДолинськаМиколаїв (зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій
150/27,5/10 кВ «Новополтавка», «Миколаїв-Тягова») можливі наступні
ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля:
1. Здоров’я населення
Вплив на здоров’я населення можливий внаслідок шумового
навантаження та викидів забруднюючих речовин при експлуатації підстанцій
від працюючого автотранспорту.
2.
Стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі
вилучення земельних ділянок)
Вплив планованої діяльності на флору полягає у видаленні зелених
насаджень для прокладання просік під електрифікацію, будівництво нових
пристроїв СЦБ та зв’язку:
I черга будівництва – 12,15 га (Новобузький та Баштанський райони
Миколаївської області),
II черга будівництва – 2,292 га (Миколаївський район).
Згідно з «Правилами поліпшення якісного складу лісів», затверджених
Постановою КМУ від 12.05.2007 року № 724 даний вид рубок відноситься до
ландшафтних рубок планування території.
Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності можливий вплив на
фауну, пов'язаний із ризиком для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ,
за рахунок ураження птахів електричним струмом унаслідок їх контакту з
обладнанням, яке знаходиться під напругою.
3.
Землі
Об’єкти планованої діяльності розміщуватимуться на земельних
ділянках загальною площею 132273,9 м2 (в тому числі площі під опори ПЛ –
15033,9 м2, під ПС «Миколаївська» – 64240 м2, під ПС «Центральна» – 32400
м2, під ПС «Промзона» – 20600 м2).
Додаткове відведення земельних ділянок передбачається тільки під
опори повітряних ліній 150 кВ загальною площею 15033,9 м2 вилучення
землі у власників земельних паїв (договори сервітуту) та земель держзапасу
(проекту відводу).
4. Ґрунт
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Вплив на ґрунти здійснюватиметься при виконанні земляних робіт
(зняття ґрунтово-рослинного шару), необхідних для встановлення опор ЛЕП,
під’їзних шляхів, облаштування траншей для встановлення дренажних
систем та електричних мереж. Знятий ґрунтово-рослинний шар
складуватиметься у кагати окремо для подальшого використання за
призначенням.
5.
Вода
Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби
працівників, задіяних при будівництві об’єкту, здійснюватиметься за рахунок
привозної води. Для питного водопостачання використовуватиметься
привозна бутильована вода. Відведення господарсько-побутових стічних вод
відбуватиметься в біотуалет та, по мірі накопичення, будуть передаватись на
очисні споруди відповідно до договору зі спеціалізованим підприємством.
Утворення виробничих стічних вод не передбачається.
Використання води під час експлуатації та технічного обслуговування
підстанціях передбачається на господарсько-питні потреби за рахунок
існуючих водопровідних місцевих мереж. Додаткове споживання води у
зв’язку з реалізацією планованих рішень не передбачається. Водовідведення
господарсько-побутових стічних вод передбачено за рахунок існуючих
каналізаційних місцевих мереж.
Використання води на технологічні потреби при експлуатації не
передбачається. Вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації
об’єкта проектування не очікується.
6.
Повітря
При виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на навколишнє
середовище на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний
характер, викиди здійснюватимуться при роботі ДВЗ будівельних машин та
механізмів, при здійсненні зварювальних робіт, при фарбуванні металевих
поверхонь.
Технологічний процес комплексу об'єктів проектування −
трансформація і передача електричної енергії – не передбачає наявність
джерел викидів забруднюючих речовин. Вплив на повітряне середовище при
експлуатації проектованих підстанцій також пов'язаний з викидами в
атмосферне повітря забруднюючих речовин внаслідок роботи ДВЗ
автотранспорту, що маневруватиме територією підстанцій.
7.
Кліматичні фактори
Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується,
оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти,
інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють
зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє
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середовище, відсутні. Передбачається незначне виділення парникових газів
внаслідок ДВЗ автотранспорту, що маневруватиме територією підстанцій.
8.
Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та
культурну спадщину
Негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної,
археологічної та культурної спадщини в районі розташування об’єкта
проектування відсутні.
9.
Ландшафт
Змін природнього ландшафту в результаті реалізації планованої
діяльності не передбачаються.
10. Соціально-економічні умови
До позитивних аспектів реалізації будівництва відносяться:
- поява додаткових робочих місць в регіоні під час будівельних робіт,
збереження існуючих умов мешкання населення і системи комунікацій
місцевості;
- підвищення пропускної спроможності напрямку «Знам'янка–Долинська–
Миколаїв»;
- поліпшення якості і надійності енергопостачання району;
- участь в розвитку соціальної і промислової інфраструктури району;
- виплата податків на місцевому і регіональному рівні.
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5. ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження
планованої діяльності, включаючи роботи з демонтажу після
завершення такої діяльності
При виконанні підготовчих та будівельних робіт по реконструкції
дільниці Долинська–Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності
напрямку Знам’янка–Долинська–Миколаїв та зовнішньому електропостачанні
стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ «Новополтавка», «Миколаїв
тягова» вплив на навколишнє середовище матиме короткочасний та локальний
характер, а саме:
1. На атмосферне повітря:
- при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів;
- при здійсненні зварювальних робіт;
- при фарбуванні металевих поверхонь.
2. Шумовий вплив:
- при роботі автотранспорту та будівельної техніки.
3. На ґрунти:
- земляні роботи (зняття ґрунтово-рослинного шару, видалення зелених
насаджень);
- за рахунок утворення відходів при виконанні демонтажних та будівельних
робіт.
4. Водне середовище:
- поверхневі дощові та талі води.
В підготовчий період виконуватимуться демонтажні роботи та
влаштування фундаментів, будівельний – будівництво будівель та споруд,
електромонтажні, оздоблювальні, пусконалагоджувальні роботи.
Відповідно до проекту організації будівництва тривалість виконання
підготовчих та будівельних робіт складе:
реконструкція ВРП 150 кВ ПС-330 кВ "Миколаївська" – 9 місяців, у т.ч.
1 місяць – підготовчий період;
реконструкція ВРП-150 кВ ПС «Промзона» – 28 місяців, у т.ч. 2 місяці–
підготовчий період;
реконструкція ВРП-150 кВ ПС «Центральна» – 28 місяців, у т.ч. 2
місяці – підготовчий період.
При реконструкції кожної підстанції максимальна кількість
працівників становитиме 40 чоловік.
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Усі роботи по ремонту будівельних машин і механізмів (окрім дрібного
ремонту) і комплектування устаткування виконується на підприємствах
існуючої виробничої бази генпідрядною і субпідрядною організаціями.
Дрібний ремонт виконується на місці засобами пересувної техдопомоги. На
будівельних майданчиках передбачено влаштування тимчасових будівель і
споруд пересувного типу.
Для технічного водопостачання на майданчику будівництва
встановлюється пересувна ємкість для води, V=5/0 м3. Для питного
водопостачання використовується привозна бутильована вода. Відведення
господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в біотуалет.
Вплив на атмосферне повітря
Забруднення атмосферного повітря від роботи ДВЗ будівельних
машин, механізмів та устаткування.
Основним джерелом виділення забруднюючих речовин при
будівництві об’єкту буде робота будівельної техніки та автотранспорту.
Розрахунок викиду забруднюючих речовин виконувався на основі
обсягів кошторисної витрати палива для машин і механізмів з дизельними та
карбюраторними двигунами.
Розрахунок виконано згідно «Методики розрахунків викидів
забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних
засобів» затвердженої наказом №452 від 13.11.2008р. Державним комітетом
статистики України.
Валовий викид забруднюючих речовин, визначається за формулою:
В j  М jn  K jп  K jт  103 , т/рік,
де B j - викид j-ї забруднюючої речовини, т/рік;
М jn K jп
K jт

річне використання палива, т/рік

- питомий викид j-ї забруднюючої речовини, кг/т;
- коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на питомий

викид j-ї забруднюючої речовини.
Витрати палива будівельних агрегатів необхідних для одночасної
роботи на буд. майданчику згідно ДБН В.2.8-12-2000.
Для розрахунку секундної витрати палива приймаємо наступні
значення:
- приймається розрахунок для роботи одночасно 2 одиниць техніки;
- витрата бензину 25л/100 км=0,25л/км;
- витрата дизпалива 20 л/100 км=0,2 л/км;
- густина дизпалива 0,85 кг/л;
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- густина бензину 0,74 кг/л.
Зі швидкістю маневрування по території 5 км/год секундна витрата
бензину
на
одну
одиницю
техніки
становитиме:
0,2л/км*5км/год÷3600с=0,00023 л/с; витрата дизпалива: 0,25л/км*5
км/год÷3600с=0,00035 л/с.
Розрахунок секундної витрати бензину: 1*(0,00023л/с·0,74кг/л)÷1000
=1,7·10-7 т/с.
Розрахунок секундної витрати дизпалива: 1*(0,00035л/с*0,85кг/л)÷1000
=2,9·10-7 т/с.
Річна витрата палива для дорожньо-будівельних машин та механізмів
становить:
I черга будівництва – бензин – 79,468 тис.л (58,80632 т), дизпаливо –
174,032 тис. л (147,9272 т).
II черга будівництва – 34,377 тис.л (25,43898 кг), дизпаливо – 65,217
тис.л (55,43445 кг).
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Таблиця 5.1. Дані по забрудненню території будівельними машинами, механізмами та устаткуванням під час
будівництва об’єктів І черги.

Разом:

Витрата
Бензин,
т

Секундна
витрата
бензину,
т/с

Витрата
дизпалива, т

Секундна
витрата
дизпалива,
т/с

Викиди
для
бензинових
двигунів,
т/рік

Викиди
для
дизельних
двигунів,
т/рік

Сумарні
викиди,
т/рік

Викиди від
бензинових
ДВЗ, г/с

Викиди
від
дизельних
ДВЗ
г/с

197,8

36,2

11,6319

5,35496

16,9869

0,03363

0,0105

21,6
1
28,5
0,64
0,035
0,004
-

31,4
4,3
8,16
0,25
0,12
3,85

1,27022
0,05881
1,67598
0,03764
0,00206
0,00024
-

4,64491
0,63609
1,20709
0,03698
0,01775
0,56952

5,91513
0,69489
2,88307
0,07462
0,01981
0,00024
0,56952

0,00367
0,00017
0,00485
0,00011
6E-06
6,8E-07
-

0,00911
0,00125
0,00237
7,3E-05
3,5E-05
0,00112

3183

3138

187,181

464,196

651,376

0,54111

0,91002

-

0,03

-

-

201,857

0,00444
476,667

0,00444
678,525

0,58354

8,7E-06
0,93447

2,9E-07

Дизпаливо

147,927

Бензи
н

1,7E-07

Оксид
вуглецю
Діоксид азоту
Діоксид сірки
НМЛОС
Метан
Оксид азоту
Аміак
Сажа
Вуглекислий
газ
Бенз(а)пірен

Питомі викиди
забруднюючих
речовин, кг/т

58,8063

Найменування
забруднюючи
х речовин

Сумарні
викиди,
г/с

0,044124
0,012778
0,001417
0,007211
0,000181
4,08E-05
6,8E-07
0,001117
1,45113
8,7E-06
1,518008
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Таблиця 5.2. Дані по забрудненню території будівельними машинами, механізмами та устаткуванням під час
будівництва об’єктів ІІ черги.
Витрата
Бензин,
т

Секундна
витрата
бензину,
т/с

Витрата
дизпалива, т

Секундн
а
витрата
дизпали
ва, т/с

Викиди для
бензинових
двигунів,
т/рік

Викиди
для
дизельних
двигунів,
т/рік

Сумарні
викиди,
т/рік

Викиди від
бензинових
ДВЗ, г/с

Викиди
від
дизельних
ДВЗ
г/с

197,8

36,2

5,03183

2,00673

7,03856

0,03363

0,0105

21,6
1
28,5
0,64
0,035
0,004
-

31,4
4,3
8,16
0,25
0,12
3,85

0,54948
0,02544
0,72501
0,01628
0,00089
0,0001
-

1,74064
0,23837
0,45235
0,01386
0,00665
0,21342

2,29012
0,26381
1,17736
0,03014
0,00754
0,0001
0,21342

0,00367
0,00017
0,00485
0,00011
6E-06
6,8E-07
-

0,00911
0,00125
0,00237
7,3E-05
3,5E-05
0,00112

3183

3138

80,9723

173,953

254,926

0,54111

0,91002

-

0,03
-

87,3213

0,00166
178,627

0,00166
265,948

0,58354

8,7E-06
0,93447

2,9E-07

Дизпалив
о

55,4345

Бензин

1,7E-07

Оксид
вуглецю
Діоксид азоту
Діоксид сірки
НМЛОС
Метан
Оксид азоту
Аміак
Сажа
Вуглекислий
газ
Бенз(а)пірен
Разом:

Питомі викиди
забруднюючих
речовин, кг/т

25,439

Найменування
забруднюючих
речовин

Сумарні
викиди,
г/с

0,044124
0,012778
0,001417
0,007211
0,000181
4,08E-05
6,8E-07
0,001117
1,45113
8,7E-06
1,518008
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Таблиця 5.3. Загальний викид від ДВЗ будівельної техніки та механізмів
Назва речовини
Оксид вуглецю
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Неметанові леткі
органічні сполуки
Метан
Оксид азоту
Аміак
Сажа
Вуглекислий газ
Бенз(а)пірен

Валові викиди,
г/с
0,044124
0,012778
0,001417

Валові викиди,
т/рік
24,02546
8,20525
0,9587

0,007211

4,06043

0,000181
4,08E-05
6,8E-07
0,001117
1,45113
8,7E-06

0,10476
0,02735
0,00034
0,78294
906,302
0,0061

Розрахунок викидів від поста зварювання
Кількість забруднюючих речовин, що виділяються при зварювальних
роботах, залежить від марки електроду, що зварюється, типу швів та інших
параметрів зварювального виробництва.
Розрахунок виконано згідно «Збірника показників емісії (питомих
викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами.
Український науковий центр технічної екології. Донецьк, 2004».
Розрахунок кількості забруднюючих речовин проводиться по питомим
показникам, які приведені до витрат зварювальних матеріалів при різних
зварювальних роботах, наведені в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4. Питомі показники забруднюючих речовин від зварювальних
робіт.
Кількість шкідливих речовин,
г/кг, в зварювальних
Марка
Процес зварки
матеріалах, що витрачаються
електродів
Fe2O3
MnO2
Ручна із застосуванням
електродів з покриттям
АНО-6
14,35
1,95
руднокислого типу
Розрахунок валового викиду забруднюючих речовин при всіх видах
електрозварювальних робіт виконується за формулою:
Мci = gci ∙B∙10-6, т/рік
де
gci − питомий показник речовини, що виділяється, г/кг
зварювальних матеріалів, які витрачаються;
В − маса зварювального матеріалу за рік, що витрачається, кг.
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Витрата електродів марки АНО-6 − складає 157 кг. Вага одного
електрода − 280 г. Час спалювання одного електрода при безперервний роботі
прийнято 2 хв (120 с).
Час роботи поста зварювання становить 157 кг : 0,28 кг х 0,33 год =
185 год.
Валові викиди речовин в атмосферу будуть становити:
М Fe2O3 =157∙14,35∙10-6 = 0,0023 т/рік
М MnO2 =157∙1,95∙10-6= 0,0003 т/рік
Максимально разові викиди забруднюючих речовин будуть становити:
Пi =qi  b /(3600 t)
де
t − середній час, що витрачається на зварку за робочий день,
t = 0,488 = 3,84 год;
b − кількість електродів, які витрачаються за робочий день,
b = В/365 = 147/365 = 0,403 кг.
П Fe2O3 =14,35∙0,403/(3600∙3,84) = 0,00042 г/с
П MnO2 =1,95∙0,403 /(3600∙3,84) = 0,00006 г/с
Розрахунок викидів від фарбувальних робіт
Валове виділення аерозолю фарби, при нанесенні ЛФМ на поверхню
виробу і сушці, визначається по формулі :
Пфа  mk   a  f p / 104 , m / г од

де
mk − маса фарби, яка використовується для покриття, кг;
δa – частка фарби, яка втрачена у вигляді аерозолю, %;
fp − частка летючої частини (розчинника) в ЛФМ, %;
Розрахунок максимального викиду виконується по кожному компоненту
по формулі:
Gф ( c ) 

Пф ( c )  106
n  t  3600

, г / сек

де Пф(C) − викид аерозолю фарби або окремих компонентів розчинника
за місяць напруженої роботи по фарбуванню (сушці);
n − число днів роботи за місяць при фарбуванні (сушці);
t − число робочих годин в день при фарбуванні (сушці).
Розрахунок річного і максимально разового виділення забруднюючих
речовин в атмосферу представлений в таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від фарбувальних
робіт.
Максимальний разовий викид,
№
Матеріал
Річний викид, т/год
г/с
Емаль ПФ-115
1 Ксилол
0,00495
0,0086
Уайт-спірит
0,00495
0,0086

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблиця 5.6. Загальний викид забруднюючих речовин при будівельних
роботах
Назва речовини
Валові викиди,
Валові викиди,
г/с
т/рік
Оксид вуглецю
Діоксид азоту
Діоксид сірки
Неметанові леткі органічні
сполуки
Метан
Оксид азоту
Аміак
Сажа
Вуглекислий газ
Бенз(а)пірен
Ксилол
Уйт спірит
Оксид заліза
Сполуки марганцю

0,044124
0,012778
0,001417

24,02546
8,20525
0,9587

0,007211
0,000181
4,08E-05
6,8E-07
0,001117
1,45113
8,7E-06
0,0086
0,0086
0,00042
0,00006

4,06043
0,10476
0,02735
0,00034
0,78294
906,302
0,0061
0,00495
0,00495
0,0002422
0,0000181

Визначення
доцільності
проведення
розрахунків
розсіювання
забруднюючих речовин в атмосфері
Відповідно ОНД-86 (п.5.21) для пришвидшення і спростування
розрахунків приземних концентрацій розглядаються тільки ті шкідливі
речовини, для яких виконується умова:
де
М – сумарне значення викидів від усіх джерел, г/с;
М
Ф
ГДК

ГДК (мг/м3) − максимальна гранично допустима концентрація;
Н (м) − висота джерел викидів.
Ф=0,01 Н − при висоті викиду Н > 10 м;
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Ф=0,1 − при висоті викиду Н <= 10 м.
Результати проведення розрахунків доцільності виконання розрахунків
розсіювання в атмосфері забруднюючих речовин наведено нижче.
Таблиця 5.7. Визначення доцільності виконання розсіювання в
атмосфері забруднюючих речовин під час будівництва об’єктів ІІ черги
Джерело
№
викидів
джешкідливих
рела
речовин
1

2

3

Місце
фарбувальн
их робіт
Пост зварки
Будівельна
техніка

Висота
організованого
джерела
викиду, м
Н<10

Назва
забруднюючої
речовини

ГДК,
мг/м3

Ксилол

0,2

0,0086

0,043

Недоцільно

1
0,04

0,0086
0,00042

0,009
0,0105

Недоцільно
Недоцільно

0,01

0,00006

0,006

Недоцільно

5

0,044124

0,0088

Недоцільно

0,2

0,012778

0,0639

Недоцільно

0,5
50

0,001417
0,007211
0,000181 0,000004

0,0028

Недоцільно

0,4
0,2
0,15

4,08E-05
6,8E-07 0,000003
0,001117 0,00745

Уайт-спірит
Н<10
Н<10

Оксид заліза
Сполуки
марганцю

Оксид
вуглецю
Діоксид
азоту
Діоксид
сірки
НМЛОС
Метан
Оксид
азоту
Аміак
Сажа
Вуглекисл
ий газ
Бенз(а)піре
н

0,1 мкг на
100 м3

Значення
викиду Значення
речовини,
Ф
г/с

0,000102

1,45113
8,7E-06

Доцільність
проведення
розрахунків
розсіювання

Недоцільно
Недоцільно
Недоцільно
Недоцільно
Недоцільно

-

Недоцільно

0,087

Недоцільно

Згідно п. 5.21 ОНД-86 розрахунок приземних концентрацій проводити
недоцільно, отже вклад в забруднення атмосферного повітря буде вкрай
малий.
Шумовий вплив
На етапі будівництва спостерігатимуться типові шумові ефекти, яких
неможливо уникнути. Загалом проведення будівельних робіт не спричинить
надмірного чи тривалого шуму.
У процесі проведення будівельних робіт типовий будівельний шум
створюватиметься рухом вантажних автомобілів і обладнання. Джерелами
шуму будуть переміщення та робота вантажних автомобілів, екскаваторів,
скреперів та іншої техніки.
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Розрахунок проводився у відповідності з ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013
«Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях».
1. Сумарний рівень шуму на будівельному майданчику від кількох n
джерел з постійним шумом LАсум, дБА:
n

Lекв
 10  lg 100,1LАi
сум
i 1

де LAi – рівень звуку і-го джерела, дБА за табл. 5.7.
Таблиця 5.8. Рівень шуму будівельних машин.
Найменування будівельних машин
Рівень шуму L, дБА
Бурова машина
85
Автокран
76
Автомобіль вантажний
85
Агрегат зварювальний
78
Бурильно-кранова установка
85
Вишка телескопічна
85
Для розрахунку взято найгірший варіант, всі будівельні машини
працюють одночасно:
0,185
Låêë
 100,176  100,185  100,178  100,185  100,185 )  91,4 дБА.
ñóì  10  lg(10
2. Рівень звуку LА, дБА в розрахунковій точці розташованій на відстані r,
більшій подвійного максимального розміру джерела lмакс (r>2lмакс),
визначається по формулі:
LA  LWA  20  lg r  10  lg Ф  10  lg   LA  LA  LA   А  l ,
де:
відб

пов

екр

зел

LWA  LAекв

сум

r – відстань від акустичного центру джерела шуму до розрахункової
точки, м (за умови r > 2lмакс − подвійного максимального розміру джерела);
r=500 м
Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в
напрямку розрахункової точки (для джерел з рівномірним випромінюванням в
усіх напрямках та через відсутність конкретних даних приймається Ф=1);
Ω– просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; при
відстані від геометричного центра джерела шуму до поверхні землі Ндж> 0,4r
відстані від геометричного центра джерела до розрахункової точки Ω=4π).
– величина перевищення рівня звуку через відбиття його від великих
твердих поверхонь (стіна, огорожа, кут між двома стінами), які знаходяться на
відстані ≤0,1r від джерела;
LAвідб  3  n1

,
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де

n1-

кількість

поверхонь,

які

відбивають

звук

в

напрямку

розрахункової точки (n1≤3),
LAвідб  3  n1  3  3  9 (1 поверхня – огорожа);

LAпов

Рисунок 5.1.
– затухання звуку в атмосфері, дБА; визначається за рис.9

ДСТУ-Н Б В.1.1-35 в залежності від показника спектра шуму L  A ; L  A за
нормальних умов приймається рівним 10;
LÀ  1,6 для r = 500 м;
ÏÎÂ

Рисунок 5.2. Графік визначення величини ΔLА пов
LAекр –

величина зниження еквівалентного рівня звуку екраном,

розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА (стіна,
огорожа).
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3

LAекр  10  lg( 10

 0 ,1 L Aекр

і

),

i 1

де LA  10  lg  i  Aекр ,
екр і

де δ1=0, δ2=δ3=10 (відстань від ДШ до огорожі 200 м);
Aекр  16 при LA  10 ;
LAекр  10  lg(2 100,1(10lg1016) )  11,12 дБА;

 A – величина зниження рівня шуму від зелених насаджень (за
зел

відсутності даних щодо періоду будівництва приймається рівною 0).
Маємо рівень звуку LА, дБА в розрахунковій точці (500 м від ДШ):
LA  LWA  20  lg r  10  lg Ф  10  lg   LA  LA  LA   А  l ,
відб

åêë
ñóì

L

пов

екр

зел

 91,4  20  lg(5 00)  10  lg(1)  10  lg(4   )  9  1,6  11,12  0  22,67 (дБА).

Рисунок 5.3. Графік визначення величин поправки ΔLА екр
Таким чином, в розрахункових точках на період проведення
будівельних робіт рівні шуму становлять 22,67 дБА та не перевищують
встановлених норм (L.A.екв. день/ніч= 45/55 дБА згідно ДБН Б 1.131:2013).
Для
забезпечення
нормативного
рівня
шуму
(згідно
поз. 5 ДСН 3.3.6.037-99 – 80 дБА), на будівельному майданчику, необхідно
використовувати шумопоглинаючі навушники, які знижують рівні шуму на
25-27 дБА.
Належне планування робочого часу дозволить звести до мінімуму вплив
шуму під час проведення будівельних робіт поблизу населених пунктів.
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Вібраційний вплив
При будівельних роботах джерелами вібрацій будуть машини й
механізми, що побудовані на технологіях з ударними та вібраційними
навантаженнями – знесення дорожнього полотна або кам'яних споруд.
Менший рівень вібрації створюють компресори, відбійні молотки, гусенична
техніка. Величини віброприскорень від будівельної техніки в усіх октавах
становлять 0,04...0,1 м/с2 – менше 1 % від прискорення вільного падіння. La.о
= 3*10-4 м/с2. Таким чином, будівельна техніка створює коливання з рівнем
віброприскорення в діапазоні La.V = 42,5...50,5 дБV.
Щодо населення непостійна тимчасова вібрація від будівельних
дорожніх робіт в денний час оцінюється допустимим коригованим рівнем
віброприскорення ГДР.а.V = 40 дБV. В існуючих геологічних і гідрологічних
умовах зона впливу будівельної техніки на населення становить 5...25 м.
Середній коригуючий коефіцієнт зниження рівня віброприскорення при
переході з ґрунту до фундаменту 0.56 або 20 lg 0,56 = - 5 дБV, що зменшує
вібраційний вплив до рівня L.а.V.фунд = 40...45 дБА. Зниження
віброприскорення (е – 0,023 R ) до рівня ГДР.а.V = 40 дБV має місце на
відстані 5,1...5,5 м від джерела. Таким чином, під час будівельних робіт
санітарні норми для населення щодо віброзміщення виконуються вже
безпосередньо на межі будмайданчику.
Щодо конструкцій за критерій допустимості вібраційного впливу
будівельних робіт приймається віброприскорення 3 % (0,294 м/с 2 або 59,8
дБV) від прискорення вільного падіння для старих споруд і 10 % (0,98 м/с 2 або
70,3 дБV) - для сучасних стійких конструкцій.
Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на
будівельному майданчику не передбачається.
Утворення відходів
Під час проведення підготовчих та будівельних робіт по реконструкції
дільниці Долинська – Миколаїв передбачається утворення побутових та
виробничих відходів.
Розрахунок утворення твердих побутових відходів (ТПВ)
Згідно з класифікатором відходів ДК 005-96 код ТПВ - 7720.3.1.01,
назва - відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн.
До цього виду відносяться побутові відходи, що утворюються в
процесі життєдіяльності працюючого персоналу..
По кожному об’єкту реконструкції дільниці (3 об’єкти) максимальна
кількість працівників становитиме 40 чоловік.
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Розрахунок утворення ТПВ виконаний згідно Постанови КМУ від
10.12.2008 №1070 «Про затвердження мінімальних добових норм надання
комунальних послуг з вивезення побутових відходів».
Таблиця 5.8. Розрахунок утворення ТПВ
Розрахункова
одиниця

Фактичний
показник

Кількість
робочих днів

Робоче місце

40

252

Норма на
розрахункову Річна кількість утворення, т
одиницю
0,3 кг/добу

40х252х0,3/1000=3,024

Розрахунок проведений для одного об’єкту реконструкції, загальна
кількість твердих побутових відходів по всьому об’єкту планованої діяльності
становитиме 9,072 т/рік.
Таблиця 5.9. Кількісна характеристика побутових та виробничих
відходів
№
Найменування відходу
п/п
1 Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч.
сміття з урн
2 Відходи матеріалів основних та речовин,
які використовують у будівництві
3 Галька, гравій, щебінь та камінь бутовий
некондиційні
4 Конструкції металеві некондиційні
5 Гравій, щебінь, пісок, мука доломітова,
заповнювачі, гіпсоцементи, мастика
гідроізоляційна, речовини зв'язувальні
зіпсовані, забруднені або неідентифіковані,
їх залишки, які не можуть бути
використані за призначенням
6 Матеріали обтиральні зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені

Код відходу (ДК
005:96)

Річна кількість
т/рік

7720.3.1.01

9,072

4510.1.1

0,25

1421.3.1.02

0,25

2811.3.1.01

0,3

9010.2.3.02

0,3

7730.3.1.06

0,4

Для
збору
твердих
побутових
та
будівельних
відходів
передбачатимуться спеціально облаштовані майданчики, де будуть
встановлені євроконтейнери місткістю 1,1 м3 кожен, виконані згідно стандарту
EN 840-3, і 1 євроконтейнер для великогабаритних будівельних відходів
(ВГО).
Вивезення
контейнерів
здійснюватиметься
спеціальним
автотранспортом. Вивезення та передачу відходів та санітарну обробку
контейнерів проводить спеціалізоване підприємство, яке буде обране на
конкурсній основі відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні
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послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».
Небезпечні відходи, по мірі накопичення, передаватимуться на підставі
укладених договорів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на
поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності».
На території об’єкту місця тимчасового зберігання відходів
облаштовуватимуться та утримуватимуться відповідно до умов діючих
санітарно-гігієнічних норм і правил.
При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів
визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з
відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».
Відходи будуть обліковуватися, та передаватися на утилізацію по мірі їх
утворення.
Вплив на рослинний світ
Під час виконання підготовчих та будівельних робіт передбачено зняття
грунтово-рослинного шару для встановлення опор повітряних ліній
електропередач та будівництва під'їзних доріг. Знятий грунтово-рослинний
шар складуватиметься у кагати окремо для подальшого використання за
призначенням.
У період будівництва для прокладання лісосіки передбачається
видалення зелених насаджень:
I черга будівництва – площа ділянки під суцільну рубку становить
12,15 га, видалення зелених насаджень відбуватиметься у Новобузькому та
Баштанському районах;
II черга будівництва – площа ділянки під суцільну рубку становить
2,292 га, видалення зелених насаджень відбуватиметься у Миколаївському
районі.
Здійснення планованих рішень зі знесення зелених насаджень та зняття
ґрунтово-рослинного шару повинно здійснюватися за наявності документів,
якими з огляду на вимоги законодавства України регулюється та
регламентується реалізація планованої діяльності.
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Вплив на водне середовище
Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби працівників,
задіяних при будівництві об’єкту здійснюватиметься за рахунок привозної
води у кількості 10 м3/добу, 2,52 тис. м3/рік.
Для технічного водопостачання на майданчику будівництва буде
встановлена пересувна ємкість для води, V=5/0 м3.
Для питного водопостачання використовується привозна бутильована
вода. Питна вода повинна відповідати нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Для забезпечення технологічних потреб виконання підготовчих та
будівельних робіт на об’єкті, а саме: для пилопригнічення під’їзних доріг,
витрат води на ущільнення ґрунту, дозаправку систем охолодження
транспорту водою буде використана привозна технічна вода у кількості 0,252
тис. м3/рік. Бак з технічною водою об’ємом 1,0 м3 буде розташований на
будівельному майданчику об’єкту.
Технічний огляд, очищення та промивання кузовів, бетоновозів та інших
будівельних машин, а також заправлення техніки на території будівельного
майданчика об’єкту не передбачається та відбуватиметься у спеціально
передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог
законодавства України, місцях.
Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в
біотуалет та, по мірі накопичення, будуть передаватись на очисні споруди
відповідно до договору зі спеціалізованим підприємством. Утворення
виробничих стічних вод не передбачається.
Відведення поверхневих вод з прилеглої території будівельних
майданчиків передбачається в понижені місця рельєфу.
Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт
носить короткостроковий, тимчасовий характер та є незначним та
допустимим.
Під час провадження планованої діяльності можливий вплив:
на повітряне середовище від викидів забруднюючих речовин від
маневрування автотранспорту по території підстанцій;
шумове навантаження від підстанцій;
на фауну – ризик для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ,
ураженню птахів електричним струмом у наслідок їх контакту з обладнанням,
яке знаходиться під напругою;
електромагнітне випромінювання дротів новозбудованих ПЛ-150 кВ.
Детальна інформація щодо можливого впливу під час провадження
планованої діяльності на навколишнє середовище наведена в розділі 5.3.
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5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності
природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття
У процесі провадження планованої діяльності використання земель,
ґрунтів, не передбачається. Проведення земельних робіт буде відбуватися під
час будівельних та підготовчих робіт. Усі роботи з благоустрою території
будуть виконані по завершенню будівельних робіт.
Водопостачання та каналізування об’єкту передбачено від стаціонарних
місцевих мереж.
Вплив планованої діяльності за рахунок використання у процесі
провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель,
ґрунтів, води та біорізноманіття не передбачається.
5.3 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності
зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим,
вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням,
випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням
операцій у сфері поводження з відходами
Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого викидами забруднюючих
речовин
Технологічний
процес
комплексу
об'єктів
проектування
−
трансформація і передача електричної енергії – не передбачає наявність
стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин.
Вплив на повітряне середовище при експлуатації підстанцій буде
здійснюватиметься внаслідок викидів в атмосферне повітря забруднюючих
речовин від працюючого автотранспорту, що маневрує по території
підстанцій.
Оскільки підстанції знаходяться на значній відстані одна від одної, то
розрахунок викидів проводиться для лише для одного об’єкта.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин здійснено згідно з
«Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів
у повітря від транспортних засобів».
Валовий викид забруднюючих речовин, визначається за формулою:
В j  М jn  K jп  K jт  103 , т/рік,
де B j - викид j-ї забруднюючої речовини, т/рік;
М jn K jп

річне використання палива, т/рік

- питомий викид j-ї забруднюючої речовини, кг/т;
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K jт

- коефіцієнт впливу технічного стану автотранспорту на питомий

викид j-ї забруднюючої речовини.
Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів при згоранні
дизпалива становлять:
Назва ЗР

Оксид
вуглецю

Неметанові
леткі
органічні
сполуки

Метан

Діоксид
азоту

Сажа

Оксид
азоту

Вуглекислий
газ

Діокс
ид
сірки

Бенз
(а)пі
рен

K jт ,кг/т

36,2

3,08

0,083

31,4

3,85

0,165

3138

4,3

0,03

K jï

1,5

1,0

1,4

0,95

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

Річна витрата палива, автомобілів, що маневрують по території
підприємства – 0,007 т дизпалива.
Для розрахунку секундної витрати палива приймаємо наступні значення:
- одночасно по території маневрує 1 автомобіль з дизельним двигуном;
- відстань маневрування 50 м;
- при швидкості маневрування 5 км/год відстань50 м автомобіль проїде за 36с
- витрата дизпалива 4 л/100 км=0,04 л/км;
- густина дизпалива 0,85 кг/л [Методика розрахунку викидів забруднюючих
речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів].
Розрахунок
секундної
витрати
дизпалива:
-8
(1·0,04л/км·0,05км·0,85кг/л)÷36=0,000047 кг/с=4,7·10 т/с.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин:
М СО  4,7  108  36,2  1,5  103  0,0026г / с;

ВСО  0,007  36,2  1,5  10 3  0,00038т / рік;

М СН  4,7  108  3,08  1,0  103  0,00014г / с;

ВСН  0,007  3,08  1,0  103  0,00002т / рік;

М СН 4  4,7  108  0,083  1,4  103  0,000005г / с;

ВСН 4  0,007  0,083  1,4  103  0,0000008т / рік;

М NO2  4,7 10 8  31,4  0,95 103  0,0014г / с;

В NO2  0,007  31,4  0,95 10 3  0,0002т / рік;

М С  4,7  108  3,85  1,8  103  0,000326г / с;

ВС  0,007  3,85 1,8 10 3  0,00005т / рік;

М NO  4,7 108  0,165 1.0 103  0,000008г / с;

ВNO  0,007  0,165 1.0 103  0,000001 / рік;

М CO2  4,7  108  3138  1.0  103  0,1475г / с

ВCO2  0,007  3138 1.0 10 3  0,022т / рік

М SO2  4,7  108  4.3  1.0  103  0,0002г / с;

ВSO2  0,007  4,3 1.0 10 3  0,00003т / рік;

М бап  4,7  108  0,03  1.0  103  0,0000014г / с.

Вбап  0,007  0,03 1.0 10 3  0,00000021т / рік.

Таблиця 5.10. Сумарні викиди забруднюючих речовин від ДВЗ
автотранспорту, які маневрують по території однієї підстанції
N
п./п

Найменування речовини

ГДК, м.р.
ОБРВ, мг/м3

Клас
небезпеки

Потужність
викиду
забр. речовини.
т/рік
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1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
03000
------328
04001
------301
04002
------304
05001
------330
06000
------337
07000
------11812
11000
------2754
12000
------410
13101
------703
Всього

3
0,15

4
3

5
0,00005

Оксиди азоту (у перерахунку
на діоксид азоту [NO + NO2])

0,2

3

0,0002

Азоту оксид

0,4

3

0,00001

Сірки діоксид

0,5

3

0,00003

Оксид вуглецю

5

4

0,00038

Вуглецю діоксид

0

0

0,022

Вуглеводні гpаничні С12С19(розчинник РПК-265 П та
інш.)
Метан

1

4

0,00002

50

-

0,0000008

0,0001

1

0,00000021

Сажа

Бенз(а)пирен

0,02269101

Відповідно до проведених розрахунків кількість викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від ДВЗ автотранспорту, які маневрує по
території однієї підстанції становить 0,02269101 т/рік.
Загальна кількість викидів від маневрування по території трьох тягових
підстанцій становитиме 0,06807303 т/рік.
Відповідно п. 5.21 РД 52.04.212-86 (ОНД-86) «Методика расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в
выбросах предприятий» для пришвидшення і спростування розрахунків
приземних концентрацій розглядаються тільки ті шкідливі речовини, для яких
виконується умова:
М
>Ф
ГДК
де
М – сумарне значення викидів від усіх джерел, (г/с);
ГДК − максимальна гранично допустима концентрація (мг/м3);
Н (м) − висота джерел викидів.
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Ф=0,01 Н при висоті викиду Н > 10 м; Ф=0,1 при висоті викиду Н <= 10
м.
Результати проведення розрахунків доцільності виконання розрахунків
розсіювання в атмосфері забруднюючих речовин наведено в таблиці 5.11.
Таблиця 5.11. Визначення доцільності виконання розсіювання в
атмосфері забруднюючих речовин
№
джерела

1

Назва
джерела
викидів

Автотранспорт

Висота
Назва
ГДКм.р.
джерела забруднюючої (ОБРВ),
викиду, м
речовини
мг/м3

М,
г/сек

Значення
Ф

М/ГДК

Доцільність
проведення
розрахунків
розсіювання

Оксид
вуглецю

5,0

0,0026

0,1

0,00052

недоцільно

Азоту діоксид

0,2

0,0014

0,1

0,007

недоцільно

Вуглеводні
насичені C12C19

1

0,00014

0,1

0,00014

недоцільно

Сажа

0,15

0,000326

0,1

0,002

недоцільно

Метан

50

0,000005

0,1

Вуглецю
діоксид

-

0,1475

0,1

-

Оксид азоту

0,4

0,000008

0,1

0,00002

Ангідрид
сірчистий

0,5

0,0002

0,1

0,0004

0,1

0,014

Н<10

Бенз(а)пірен

0,1 мкг
на
0,0000014
3
100 м

0,0000001 недоцільно
недоцільно
недоцільно
недоцільно
недоцільно

Аналіз результатів визначення доцільності проведення розрахунків
показав, що розрахунки розсіювання в приземному шарі атмосферного повітрі
забруднюючих речовин проводити недоцільно, отже вклад об’єктів в
забруднення атмосферного повітря буде мізерним.
Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого скидами забруднюючих
речовин
Використання води на підстанціях передбачається на господарськопитні потреби. Джерелом водопостачання є існуючі водопровідні місцеві
мережі. Додаткове споживання води у зв’язку з реалізацією планованих
рішень не передбачається.
Об’єм використаної питної води розраховується відповідно кількості
обслуговуючого персоналу. На кожній тяговій підстанції можливе одночасне
перебування 2 працівників. Річна кількість робочих днів – 252.
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Оскільки підстанції знаходяться на значній відстані одна від одної, то
наведено розрахунок водоспоживання та водовідведення для лише для одного
об’єкта.
Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення для однієї
підстанції представлений в таблиці 5.12.

2

0,025

0,05

252

Норма
водовідведення

м3/добу

м3/рік

5
6
7
8
Господарсько-питні потреби

Водовідведення

м3/рік

чол.

Кількість днів на
рік

Робітники

Водоспоживання

м3/добу

4

Норма витрат води
споживачами м3/добу

3

Нормативний
документ

2

ДБН В 2.5-64: 012

1

Кількість
споживачів

1

Одиниця виміру

№
з/п

Найменування
водо користувачів

водо-

Таблиця 5.12. Нормативний розрахунок водоспоживання та
водовідведення для однієї підстанції

9

10

11

12

12,6

100%

0,05

12,6

Так як розрахунок водоспоживання та водовідведення проведений для
однієї підстанції, то загальна кількість водоспоживання та водовідведення під
час експлуатації об’єкта проектування (експлуатації трьох тягових підстанцій)
становитиме 0,15 м3/добу; 37,8 м3/рік.
Використання води на технологічні потреби не передбачається.
Водовідведення передбачено за рахунок існуючих каналізаційних
місцевих мереж.
Оскільки технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов
для його утворення, а також відсутні фактори забруднення поверхневих
зливових вод від об’єкту, вплив на поверхневі і підземні води при
експлуатації об’єкта проектування відсутній.
Планова діяльність не призведе до зміни водного середовища.
Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого шумовим забрудненням
Під час впровадження планової діяльності буде здійснюватися шумове
навантаження від кожної підстанції на прилеглі території внаслідок роботи
трансформаторів (по 2 трансформатори на кожній підстанції).
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Рівень звуку визначається згідно ДБН В.1.1-35:2013 на границі
найближчого населеного пункту за формулою 37 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013:
LA  LWA  20  lg r  10  lg Ф  10  lg   LA  LA  LA   А  l
, дБА
де 𝐿𝐴 - рівень звуку для джерела з постійним шумом або еквівалентний
рівень звуку 𝐿𝐴екв чи максимальний рівень звуку 𝐿𝐴макс для джерела з
непостійним шумом, дБА;
𝐿𝑊𝐴 - коригований рівень звукової потужності джерела з постійним
шумом або еквівалентний коригований рівень звукової потужності 𝐿𝑊𝐴екв чи
максимальний коригований рівень звукової потужності 𝐿𝑊𝐴макс джерела з
непостійним шумом, дБА;
∆𝐿𝐴відб - величина підвищення рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) в
розрахунковій точці внаслідок відбиття звуку від великих за розмірами
поверхонь, дБА; величина підвищення рівня звукового тиску в розрахунковій
точці внаслідок відбиття звуку в напрямку розрахункової точки від великих, у
порівняні з довжиною звукових хвиль, акустично твердих поверхонь (стіна,
земля, кут між двома стінами), які знаходяться від розрахункової точки на
відстані, що не перевищує 0,1r, м; n1, - кількість поверхонь, які відбивають
звук в напрямку розрахункової точки (n1 < 3); поверхню землі не враховують в
число n1 якщо відбиття звуку від неї вже враховано величиною просторового
кута Ω;
∆𝐿𝐴пов - затухання звуку в атмосфері, дБА; величину зниження рівня
звуку (еквівалентного рівня звуку) внаслідок поглинання звуку в атмосфері
∆𝐿𝐴пов , дБА, визначають за графіком (рисунок 9 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) в
залежності від величини показника спектра шуму ∆𝐿−𝐴 , який характеризує
відносний вміст низькочастотних і високочастотних складових у спектрі шуму
джерела;
∆𝐿𝐴ерк - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку)
екраном, розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА;
визначають за графіком (рисунок 10 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) в залежності від
величини показника спектра шуму ∆𝐿−𝐴 ;
В𝐴зел - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку)
смугами зелених насаджень, дБА/м;
l - ширина смуги зелених насаджень, м;
Сумарний рівень звуку на межі найближчої житлової забудови
розраховується за формулою А.3 додатку А ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013:
відб

𝑖

пов

екр

зел

𝑖

0,1∙𝐿𝐴
𝐿𝑒кл
+ 100,1∙𝐿𝐴 ) , дБА
сум = 10 ∙ lg (10
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Підстанція «Миколаївська»
На підстанції «Миколаївська» передбачено встановлення двох тягових
трансформаторів потужністю 25 МВА (еквівалентний рівень звуку від одного
трансформатора такого типу згідно ГОСТ 12.2.24-87 ССБТ «Шум.
Трансформатори силові масляні» складає 89 дБА). Від ТП «Миколаївська»
трансформатори будуть розташовані на відстані 80 від найближчої житлової
забудови.
Вихідні дані:
LA = 0 (приймаємо, що поверхні, що відбивають звук відсутні);
відб

LAпов =1,2 дБА;

r – 80 м;
LA – 0 (приймаємо найгірший варіант);
екр

A

зел

= 0 (приймаємо найгірший варіант).

Визначаємо рівень звуку згідно на границі найближчої житлової
забудови:
LA  LWA  20  lg r  10  lg Ф  10  lg   LA  LA  LA   А  l
відб

пов

екр

зел

=89 − 20 lg (80) +10 lg (1) − 10 lg (2 ∙ 3,14) + 0 − 1,2 − 0 − 0 =42 (дБА).
Сумарний рівень звуку від двох тягових трансформаторів складе:
0,1∙42
𝐿𝑒кл
+ 100,1∙42 ) = 44,8 дБА
сум = 10 ∙ lg(10
Згідно ДБН В.1.1-31:2013 допустимий рівень звуку на прилеглій до
житлової забудови території не повинен перевищувати 45 дБА, що більше ніж
розрахунковий для ТП «Миколаївська» – 44,8 дБА.
Згідно результатів розрахунків шуму не потребується додаткових
заходів боротьби з навантаженням виробничого шуму згідно ДБН В. 1.131:2013.
Підстанція «Промзона»
На підстанції «Промзона» передбачено встановлення двох тягових
трансформаторів потужністю 25 МВА (еквівалентний рівень звуку від одного
трансформатора такого типу згідно ГОСТ 12.2.24-87 ССБТ «Шум.
Трансформатори силові масляні» складає 89 дБА). Від ТП «Миколаївська»
трансформатори будуть розташовані на відстані 830 від найближчої житлової
забудови.
Вихідні дані:
LA = 0 (приймаємо, що поверхні, що відбивають звук відсутні);
відб

LAпов =

2 дБА;

r – 830 м;
LA – 0 (приймаємо найгірший варіант);
екр
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A

зел

= 0 (приймаємо найгірший варіант).

Визначаємо рівень звуку згідно на границі найближчої житлової
забудови:
LA  LWA  20  lg r  10  lg Ф  10  lg   LA  LA  LA   А  l
відб

пов

екр

зел

=89 − 20 lg (830) +10 lg (1) − 10 lg (2 ∙ 3,14) + 0 − 2 − 0 − 0 =21 (дБА).
Сумарний рівень звуку від двох тягових трансформаторів складе:
0,1∙21
𝐿𝑒кл
+ 100,1∙21 ) = 24 дБА
сум = 10 ∙ lg(10
Згідно ДБН В.1.1-31:2013 допустимий рівень звуку на прилеглій до
житлової забудови території не повинен перевищувати 45 дБА, що більше ніж
розрахунковий для ПС «Промзона» – 24 дБА.
Згідно результатів розрахунків шуму не потребується додаткових
заходів боротьби з навантаженням виробничого шуму згідно ДБН В. 1.131:2013.
Підстанція «Центральна»
На підстанції «Центральна» передбачено встановлення двох тягових
трансформаторів потужністю 25 МВА (еквівалентний рівень звуку від одного
трансформатора такого типу згідно ГОСТ 12.2.24-87 ССБТ «Шум.
Трансформатори силові масляні» складає 89 дБА). Від ТП «Миколаївська»
трансформатори будуть розташовані на відстані 240 від найближчої житлової
забудови.
Вихідні дані:
LA = 0 (приймаємо, що поверхні, що відбивають звук відсутні);
відб

LAпов =1,2 дБА;

r – 240 м;
LA – 0 (приймаємо найгірший варіант);
екр

A

зел

= 0 (приймаємо найгірший варіант).

Визначаємо рівень звуку згідно на границі найближчої житлової
забудови:
LA  LWA  20  lg r  10  lg Ф  10  lg   LA  LA  LA   А  l
відб

пов

екр

зел

=89 − 20 lg (240) +10 lg (1) − 10 lg (2 ∙ 3,14) + 0 − 1,2 − 0 − 0 =32 (дБА).
Сумарний рівень звуку від двох тягових трансформаторів складе:
0,1∙32
𝐿𝑒кл
+ 100,1∙32 ) = 35,3 дБА
сум = 10 ∙ lg(10
Згідно ДБН В.1.1-31:2013 допустимий рівень звуку на прилеглій до
житлової забудови території не повинен перевищувати 45 дБА, що більше ніж
розрахунковий для ПС «Центральна» – 35,3 дБА.
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Згідно результатів розрахунків шуму не потребується додаткових
заходів боротьби з навантаженням виробничого шуму згідно ДБН В. 1.131:2013.
Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого вібраційним, світловим,
тепловим та радіаційним забрудненням
Технологічний процес комплексу планованих об'єктів − трансформація і
передача електричної енергії – не передбачає наявність джерел утворення
вібрації, джерел потенційного світлового, теплового та радіаційного
забруднення.
Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого випроміненням
Напруженість електричного поля від обладнання, що знаходиться під
напругою 330, 150, 35, 27 кВ, за межами огорожі ПС не перевищує 1 кВ/м,
тому спеціальних заходів щодо захисту населення та обслуговуючого
персоналу від дії електричного поля не передбачаються. На території ПС, є
зони в яких напруженість електричного поля за даними натурних вимірів
перевищує 5 кВ/м. В таких зонах передбачені спеціальні заходи захисту
персоналу від дії електричного поля.
Якщо ремонтні роботи будуть виконуватись на висоті більше 1,8 м над
рівнем землі, то згідно наказу МОЗ України від 18.12.2002 р. № 476 «Про
затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами
електромагнітних полів» при рівнях напруженості електричного поля від 5 до
20 кВ/м включно допустимий час перебування в ньому вираховується за
формулою:
50
Т=
−2
Е
де Т − допустимий час перебування в електричному полі при
відповідному рівні напруженості, год;
Е − напруженість електричного поля у контрольованій в зоні, кВ/м.
Вплив ультразвуку та іонізуючих випромінювань відсутній.
Так розрахунковий час перебування при напруженості 5 кВ/м поля буде
дорівнювати:
50
Т=
− 2 = 8 год
5
Допустимий час перебування в межах електричного поля напруженістю
20 кВ/м буде дорівнювати:
50
Т=
− 2 = 0,5 год
20
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Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого здійсненням операцій у
сфері поводження з відходами
Під час планованої діяльності, а саме при експлуатації підстанцій
утворюються наступні відходи:
- тверді побутові відходи внаслідок життєдіяльності працюючого
персоналу,
- трансформаторного мастила під час його заміни на трансформаторах.
Оскільки підстанції знаходяться на значній відстані одна під одної, то
наведено розрахунок для лише для одного (найбільшого) об’єкта.
Розрахунок утворення твердих побутових відходів (ТПВ)
Згідно класифікатора відходів ДК 005-96 – код ТПВ 7720.3.1.01,
назва - відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн.
Цілодобове знаходження чергового персоналу на тягових підстанціях не
передбачається. В робочі дні тижня в період з 08.00 год. до 17.00 год. можливе
одночасне перебування 2 працівників.
Розрахунок утворення ТПВ виконаний згідно Постанови КМУ від
10.12.2008 №1070 «Про затвердження мінімальних добових норм надання
комунальних послуг з вивезення побутових відходів».
Таблиця 5.13. Розрахунок утворення ТПВ
Розрахункова
одиниця

Фактичний
показник

Робоче місце

2

Норма на
Кількість
розрахункову
робочих днів
одиницю
252

0,3 кг/добу

Річна кількість
утворення, т
2х252х0,3/1000=0,1512

Побутові відходи зберігаються в контейнерах, які встановлені на
спеціально відведеній території (сміттєзбірний майданчик) з наступним
вивезенням на полігон ТПВ згідно укладеної угоди зі спеціалізованим
підприємством.
Розрахунок утворення масла трансформаторного відпрацьованого
Згідно класифікатора відходів ДК 005-96 код відходу - 4010.2.9.02,
назва – масло трансформаторне відпрацьоване.
Згідно
РД
34.10.552
«Индивидуальные
нормы
расхода
трансформаторного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для
оборудования
энергопредприятий»
місткість
маслосистеми
для
трансформаторної станції 330 кВ становить 0,54 т.
Розрахунок утворення відпрацьованих мастил виконаний згідно РД 15334.1-02.208-2001 «Рекомендации по разработке проекта нормативов
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образования отходов и лимитов на их размещение для ТЕС и котельных» за
формулою:
Ммтр=m×h×10-5
де: Ммтро- маса відходів масла трансформаторного відпрацьованого, т/рік;
m - річна витрата масла трансформаторного, кг;
h - питома витрата масла трансформаторного, % (60,00).
Річна кількість утворення масла відпрацьованого становитиме:
Ммтр =540х60× 10-5 =0,324 т
Відпрацьовані мастила збиратимуться установками для зливу, відкачки і
транспортування відпрацьованого масла і зливатимуться в герметичну
ємність, яка буде розміщена у спеціально відведеному місці виробничого
приміщення.
Відходи відпрацьованих мастил передаватимуться ліцензованій
організації згідно укладених договорів
Так як, розрахунок утворення відходів проведено для однієї підстанції,
річна кількість утворення відходів при експлуатації об’єкта проектування
(трьох тягових підстанцій) наведена в табл. 5.14.
Таблиця 5.14. Річна кількість утворення відходів при експлуатації трьох
тягових підстанцій
Назва відходу
Відходи комунальні (міські) змішані,
у т. ч. сміття з урн
Масла трансформаторні
відпрацьовані

Код по ДК 005:96

Річний обсяг, т/рік

7720.3.1.01

0,4536

4010.2.9.02

0,972

На підприємстві передбачений повний збір, роздільне зберігання на
спеціально обладнаних майданчиках та передача відходів відповідно
укладених договорів організаціям, що мають відповідну ліцензію на
поводження з ними.
При виникненні нештатної ситуації (аварії, тощо), кількісний та якісний
склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення. Подальше
поводження з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про відходи».
Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого іншими факторами впливу
(флора, фауна, заповідні об’єкти)
Рідкісні і зникаючі види рослин та тварин на території об’єкту планованої
діяльності відсутні.
У межах зони впливу планованої діяльності відсутні цінні представники
рослинного та тваринного світу, які підлягають охороні.
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Території природно-заповідного фонду та території перспективні для
заповідання (зарезервовані з цією метою) в районі розташування об’єкту
відсутні.
Під час експлуатації об’єкта проектування можливий вплив на фауну,
пов'язаний із ризиком для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ,
ураженню птахів електричним струмом у наслідок їх контакту з обладнанням,
яке знаходиться під напругою.
При штатному режимі роботи при умові дотримання екологічних вимог
вплив на рослинний та тваринний світ буде в допустимих межах і не призведе
до незворотних наслідків.
5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та
довкілля, у тому числі через можливість виникнення аварійних
ситуацій
Згідно методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для
здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря» затверджених
наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України від 13.04.2007 № 184
визначається оцінка ризику неканцерогенних ефектів та канцерогенних ефектів.
Оскільки, розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі проводити
недоцільно, вклад в забруднення повітря буде менше 0,05 ГДКм.р. для
населених пунктів, тому оцінка ризику канцерогенного та неканцерогенного
ефектів не визначалася, її можна оцінити, як зневажливо малу.
Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість
виникнення надзвичайних ситуацій
Метою даного розділу є опис та оцінка ризиків та потенційних впливів в
результаті нештатних ситуацій/аварій, а також небезпечних природних явищ
стосовно безпеки та здоров’я населення.
У розділі надаються рекомендації стосовно профілактичних заходів та
заходів по зменшенню впливу, у відповідності з визначеними ризиками та
потенційними впливами.
Безпека поводження з обладнанням/значні аварійні ситуації.
Основним ризиком під час експлуатації ПС та ТП є пожежа, яка зазвичай
може
бути
спричинена
порушенням
функціонування,
перегрівом
трансформаторів та іншого обладнання. Додаткові ризики включають вплив
електромагнітного випромінювання на робітників та локальний розрив –
випадках внутрішнього пробою у відсіку з порушенням цілісності оболонки
елегазового обладнання.
Загалом, підстанції обладнані наступними основними компонентами:
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− автоматичні системи пожежної сигналізації;
− автоматична система пожежогасіння для автотрансформаторів;
− пристрої управління;
− насосна станція пожежогасіння та резервуар з запасом води для ліквідації
пожежі;
− кільцева система водопостачання з пожежними гідрантами;
− базові засоби пожежогасіння, такі як ручні вогнегасники з двоокисом
вуглецю, інструменти, коробки з піском;
− блискавкозахист.
На території підстанцій забезпечено доступ пожежних машин до будівель
та установок, а також до усіх блоків високовольтного обладнання. Біля
пожежних кранів та резервуарів встановлені відповідні попереджувальні знаки
та стрілки.
Вплив небезпечних природних явищ.
В загальному заходи, пов’язані з будівництвом (реконструкцією) та
експлуатацією ПС, ТП та ЛЕП не призведуть до зміни землекористування або
фізичних характеристик земельних ділянок у масштабі, що міг би спричинити
будь-який значний вплив на вірогідність таких подій як повені, пожежі, буревії
та ін., а також до посилення (чи знищення) впливів таких подій на місцеве
населення.
Окрім того, специфіка об’єктів не передбачає існування значних загроз
для місцевого населення у випадку виходу з ладу елементів системи.
Сейсмічні ризики.
Сейсмічність району робіт згідно ДБН 1.1-12.2006 (додаток Б) дорівнює 6
балів шкала М8К-64 (мапа А 0СР-2004). В Україні не зафіксовано випадків
падіння опор чи інших пошкоджень обладнання, спричинених подіями
сейсмічного характеру при сейсмічності району 6 балів.
Грози, зледеніння та потужні вітри.
Основним ризиком у випадку проходження грозових фронтів та
пов’язаних з ними потужних вітрів та/або зледеніння взимку є падіння опор.
ПС мають системи заземлюючих пристроїв.
Пожежі.
Пожежі, які можуть трапитись поруч ПС, ТП та ПЛ, зазвичай спричинені
діями людини, такими як спалювання сільськогосподарських відходів,
комишу/очерету, сухої трави, високої трави та ін.
Шкода, яка завдається такими пожежами спорудам електромережі
високої напруги, зазвичай не надто серйозна, але, якщо пожежа зачапає ділянки
проводів, що розташовані низько над землею, це може призвести до їх
тимчасового відключення.
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Рекомендовані заходи профілактики та мінімізації. Надання інструкцій
стосовно ризиків пожежі поблизу ПС, ТП та ПЛ місцевому населенню та
сільськогосподарським працівникам в рамках програми інформування
громадськості на щорічній основі.
Поводження з небезпечними матеріалами.
Під час експлуатації підстанцій передбачається використання
небезпечних матеріалів, таких як мастила, елегазу та високовольтного
обладнання.
За умови виконання відповідних вимог, потенційний вплив на місцеве
населення та працівників підстанції мінімізується.
Ризик захворювання населення.
Громадськість буде проінформована про плановану діяльність та
контактну інформацію Замовника, у випадку виникнення питань чи скарг,
Замовник повинен реагувати на отримані повідомлення.
Готовність та ліквідація аварійних ситуацій.
Згідно норм та дозвільних вимог, замовник будівництва та підрядники
розробляють необхідні плани ліквідації аварійних ситуацій для кожного типу
установок та пов’язаних з ними функцій та діяльності. Забезпечення безпечної
експлуатації та оперативного реагування є невід’ємними аспектами таких
електричних установок. Плани ліквідації аварійних ситуацій включають, серед
іншого, наступні питання профілактики та реагування:
− організаційна структура та відповідальність (включаючи взаємодію
замовника, підрядників та місцевих пожежних/аварійних бригад);
− спеціальні процедури профілактики та реагування;
− спілкування з працівниками та місцевим населенням;
− тренінги робітників;
− ресурси, необхідні для забезпечення успішного впровадження.
Необхідно співпрацювати з представниками місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування міста, районів та сіл/селищ з метою
забезпечення інформування населенням стосовно потенційних ризиків,
пов’язаних з експлуатацією ПС, ТП та ПЛ, з відповідними заходами
профілактики та реагування. Аналогічно, необхідно домовитись з місцевими
органами, відповідальними за протипожежну безпеку та охорону праці, з метою
забезпечення можливості відповідного реагування у випадку падіння опори,
пожежі чи іншої аварійної ситуації. Такі дії у будь-якому разі передбачені
відповідним законодавством та дозвільними вимогами.
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Будь-які аварійні випадки будуть включені до щорічного інформаційного
бюлетеню для громадськості, разом з накопиченим досвідом стосовно
оптимізації профілактики та реагування.
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної
спадщини
Важливих культурних споруд у безпосередній близькості від
запланованих ділянок об’єкту будівництва не виявлено.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної
спадщини», у випадку виявлення в процесі проведення земляних робіт об'єктів
археологічного або історичного характеру, роботи необхідно припинити до
здійснення заходів, що забезпечать збереження пам'яток.
Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону археологічної
спадщини», органи охорони культурної спадщини погоджують на стадії
проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові,
меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження.
Згідно зі статтею 12 вищезгаданого закону, наукова археологічна експертиза
земельних ділянок проводиться Інститутом археології Національної академії
наук України.
Згідно зі статтею 37 вищезгаданого закону, вся археологічна діяльність
проводиться за рахунок замовника.
Якщо підчас робіт із улаштування фундаментів виявляються археологічні
знахідки, процес будівництва призупиняється, і керівництво повинне
звернутися до представників компетентного органу та проінформувати їх згідно
з чинним законодавством. Згаданий орган визначає обсяг заходів із охорони
пам'яток.
5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності
та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої
діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних
з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які
може поширитися вплив або на яких може здійснюватися
використання природних ресурсів
Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може
поширитися вплив планованої діяльності, в районі розташування дільниці
Долинська – Миколаїв, відсутні.
Вплив на довкілля планованої діяльності мінімальний - розрахунки
розсіювання з врахуванням фонового забруднення атмосферного повітря, тобто
з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря, здійснювати недоцільно.
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Негативний кумулятивний вплив, як в процесі будівництва так і
процесі провадження планованої діяльності, на довкілля не очікується.
5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і
масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни
клімату
Зміна клімату є, можливо, найбільш важливою та складною проблемою
в галузі охорони навколишнього середовища, яка спіткала людство за останнє
століття. Збільшення в атмосфері концентрації вуглекислого газу та інших
парникових газів (далі – ПГ) впливає на глобальну зміну температурного
режиму. Підвищення температури може викликати цілу низку таких явищ, як
підвищення рівня моря та зміни в локальних кліматичних умовах, що, в свою
чергу, може негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країн.
Відповідно до Кіотського протоколу (міжнародна угода про обмеження
викидів в атмосферу парникових газів), метою якого є стабілізування рівня
концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би
небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети,
визначено шість основних парникових газів, які дають внесок до парникового
ефекту. Цими газами є: діоксид вуглецю СО2, метан СН4, закис азоту N2O,
гідрофторвуглецеві сполуки, перфторвуглецеві сполуки, гексафторид сірки
(елегаз, SF6).
Відповідно до розрахунків приведеними в Звіті з оцінки впливу на
довкілля при експлуатації об'єкту будуть виділятися парникових гази метан та
вуглекислий газ у кількості - 0,0000024 т/рік та 0,066 т/рік відповідно.
Витік гексафториду сірки (елегаз), який також відноситься до
парникових газів, можливий у разі виникнення аварійної ситуації при
порушенні цілісності оболонки елегазового обладнання, що буде встановлено
на підстанціях під час проведення реконструкції.
Проте підстанції запроектовані таким чином (критерій «N-1»), що
виникнення аварії малоймовірне. На випадок виникнення аварійної ситуації
підприємством
передбачено
ряд
організаційно-технічних
заходів,
спрямованих на ліквідацію виниклої ситуації та недопущення забруднення
навколишнього природного середовища.
Планована діяльність регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» з реконструкції дільниці Долинська – Миколаїв з
підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська –
Миколаїв та зовнішнього електропостачання стаціонарних тягових підстанцій
150/27,5/10 кВ «Новополтавка», «Миколаїв-Тягова» не матиме впливу на
клімат, чутливість діяльності до зміну клімату не очікується.
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5.7 Вплив планованої діяльності зумовлений технологією і речовинами,
що використовуються
Система електропостачання залізниць являє собою єдину електричну
мережу, що складається з зовнішніх систем (електростанції, лінії
електропередач, районні трансформаторні підстанції) і споруд, що належать
безпосередньо до систем Укрзалізниці (тягові підстанції, контактна мережа з
живильними лініями і лініями, що відсмоктують струм).
Електрична енергія, що виробляється генераторами електростанції,
надходить на підвищувальну трансформаторну підстанцію і далі по лініях
електропередачі високої напруги передається на тягові підстанції, розташовані
уздовж залізниці. На тягових підстанціях трифазний змінний струм
перетворюється в струм потрібного роду і певної напруги для живлення
пристроїв електричної тяги і районних споживачів. Живлення електровозів
здійснюється від контактної мережі через струмоприймачі-пантографи.
Технологічним процесом об'єктів проектування є трансформація і
передача електричної енергії шляхом електропостачання стаціонарних тягових
підстанцій з будівництвом повітряних ліній номінальною напругою 150 кВ.
Небезпечними речовинами, які використовуватимуться під час
експлуатації дільниці будуть трансформаторне масло, елегаз та високовольтне
обладнання.
Трансформаторне
масло
–
найважливіша
частина
силових
трансформаторів, вводів і високовольтних вимикачів. Воно дозволяє
відводити тепло від частин електротехнічного обладнання, яке нагрівається та
ізолювати струмоведучі частини. Трансформаторні масла мають складний
вуглеводневий склад (парафіни 10-15%, нафтени та циклопарафіни 60-70%,
ароматичні вуглеводні 15-20%, асфальто-смолисті речовини 1-2% та ін.) із
середньою масою молекул 220…340 а.о.м.. Температура закипання
трансформаторного масла становить від 300 до 400 °С. З основних
характеристик цього масла слід відзначити, що вони є горючими, піддаються
біологічному розкладанню, практично не є токсичними, не впливають на
озоновий шар. Значення густини трансформаторного масла зазвичай
перебуває в діапазоні (0,84…0,89)×10³ кг/м³. В середньому термін роботи
трансформаторного масла становить від 5 до 10 років.
При роботі трансформаторних підстанцій вплив на довкілля не
передбачається, витік трансформаторного масла можливий лише при
виникненні аварійної ситуації.
Для запобігання розливу масла по території підстанції під час
пошкодження
маслонаповненого
обладнання
будуть
влаштовані
маслоприймачі з масловідводом по яких в разі спрацювання системи
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пожежогасіння на трансформаторі, вода з домішками трансформаторного
масла збиратиметься до герметичного гідроізоляційного маслозбірника.
У випадку аварії замаслені стоки надходитимуть у маслозбірник, де
відстоюватимуться протягом трьох годин, що забезпечить розподіл води та
масла. Відстояне масло відкачуватиметься мобільною установкою в
інвентарну ємність з подальшою передачею на утилізацію спеціалізованому
підприємству відповідно до укладеного договору.
При реконструкції підстанцій проектом передбачено застосування
комплектних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією типу
КРУЕ-150 кВ кожний модуль в якому заповнений елегазом. Він насамперед
використовується як діелектрик, тобто як основна ізоляція для комплектних
розподільних пристроїв, високовольтних вимірювальних трансформаторів
струму та напруги та ін. Також елегаз використовується як середовище
дугогасіння у високовольтних вимикачах.
При робочих тисках і звичайній температурі елегаз - безбарвний, без
запаху, не горючий, в 5 разів важчий за повітря. Елегаз не змінює своїх
властивостей з часом, при електричному розряді розпадається, але швидко
рекомбінує, відновлюючи початкову діелектричну міцність.
Згідно з ГОСТ 12.1.007-76 за ступенем впливу на організм елегаз
відноситься до 4 класу небезпеки, до якого належать речовини
малонебезпечні. Гранично допустима концентрація (ГДК) в повітрі робочої
зони похідних приміщень 5000 мг/м³. Гранично допустима концентрація в
атмосферному повітрі – 0,001 мг/м³.
Порушення цілісності оболонки елегазового обладнання можливе лише
при виникненні аварійної чи позаштатної ситуації. Для уникнення негативних
наслідків передбачено автоматичне відмикання місця короткого замикання
пристроями релейного захисту за максимально короткий час з подальшим
відновленням пошкоджених елементів, що спричинили аварію.
Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації елегазового
обладнання є мінімальним.
На території підстанцій працює високовольтне обладнання напругою
330, 150 і 35 кВ та передбачено підключення проектованих повітряних ліній
150 кВт. При роботі високовольтного обладнання можуть з'являтися коронні
розряди навколо проводів (струмопровідних частин) електрообладнання
розподільчого пристрою, під час дощу, туману або паморозі. Коронні розряди
можуть спричинити незначну іонізацію повітря навколо проводів. Для
уникнення та зменшення негативного впливу на довкілля та населення
проектом передбачені необхідні природоохоронні заходи, в нормальних
умовах вплив на довкілля – мінімальний.
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього
природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої
діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у
відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і
формалізовані.
До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних
оцінок, аналогії. При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних
відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують
метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на
основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів. Метод аналогій полягає в
тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками
можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.
Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і
моделювання.
Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають
можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.
Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних
оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у
певній сфері науки, техніки, виробництва.
Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру
розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при
короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час
розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні
кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з
подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у
прогнозованому періоді.
Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з
урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний
період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби
та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити
фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з
прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін
довкілля під дією певних факторів.
При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті
використовувався метод математичного моделювання, за допомогою якого
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можливо кількісно оцінити величину значень та відносну участь
різноманітних впливів.
Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума
прогнозної фонової оцінки і оцінки впливу планованої діяльності.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
здійснювався за методиками, допущеними до використання в України, а саме:
- «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових
газів у повітря від транспортних засобів», затверджена наказом Держкомстату
від 13.11.2008 № 452;
- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в
атмосферне повітря різними виробництвами. Український науковий центр
технічної екології. Донецьк, 2004.
Для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на забруднення
приземного шару атмосфери використовувалась РД 52.04.212-86 (ОНД-86)
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий».
При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на
навколишнє середовище використані діючі на території України методики
розрахунку та нормативні документи, що встановлюють гранично допустимі
рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від
шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та
локальної вібрації»).
Аналіз впливу на довкілля при проведенні планованої діяльності
приведений в розділі 5.1 даного Звіту, показав, що основний вплив планованої
діяльності очікується на повітряне середовище, від шумового навантаження,
на тваринний світ.
Тому оцінка «зони впливу» підприємства, а також оцінка ризиків
розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при впливі планованої
реконструкції на навколишнє середовище визначалися за фактором
забруднення атмосферного повітря.
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення
виконана відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для
здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених
Наказом МОЗ України, № 184 від 13.04.2007.
В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної
характеристики району розташування підприємства та фонових концентрацій,
надані Миколаївським обласним центром з гідрометеорології.
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ,
УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ)
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Проектними рішеннями передбачається будівництво повітряних ліній
номінальною напругою 150 кВ для живлення тягових підстанцій у зв’язку з
застосуванням електричної тяги поїздів замість тепловозної на дільниці
залізниці Долинська – Миколаїв та проведення реконструкції пристроїв ВРП150 кВ ПС-330 «Миколаївська», ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна», ВРП150 кВ ПС-150 кВ «Промзона».
Аналіз впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та
провадження планованої діяльності з експлуатації об’єкту проведений в
розділі 5.1 даного Звіту показав, що значний негативний вплив на довкілля не
передбачається.
Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря (хімічні та фізичні
фактори) та ґрунти є незначним. Вплив на довкілля за фактором здійснення
операцій у сфері поводження з відходами є незначним та допустимим. Вплив
на водні ресурсі, земельні ресурси, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти,
ландшафт не передбачається.
При виконанні будівельних робіт та провадження планованої діяльності
передбачений ряд організаційно-технічних та природоохоронних заходів,
спрямованих на запобігання та зменшення негативного впливу на довкілля та
недопущення виникнення аварійних ситуацій.
Природоохоронні заходи на період будівництва.
При проведенні будівельних робіт необхідно виконувати наступні заходи
з охорони навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності
людини:
- дотримуватись вимог Земельного кодексу України щодо забезпечення
раціонального використання та охорони земель;
- здійснити компенсацію за вилучення (викуп) земельних ділянок, які
необхідні для встановлення ПЛ та ТП, відшкодувати сільськогосподарські
втрати при прокладанні та експлуатації ПЛ;
- прокладання просіки у лісових та інших зелених масивах здійснювати
відповідно до вимог ПКМУ від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження
Правил охорони електричних мереж»;
здійснювати технологічні операції із зняття ґрунтово-рослинного шару на
підставі документів дозвільного характеру, якими з огляду на вимоги
законодавства України регулюється та регламентується дана діяльність;
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з метою недопущення забруднення атмосферного повітря та ґрунтів
передбачити зберігання матеріалів інертного складу (кам’яні матеріали, пісок і
т.п.) в спеціально облаштованих, з точки зору вимог законодавства України,
місцях;
збір, тимчасове зберігання відходів повинні відбуватись на спеціально
обладнаних ділянках з твердим водонепроникним покриттям та передаватись
спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів;
забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення
забруднення ґрунтового покриву;
у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання
тощо, що передбачені до використання при реалізації технологічного
регламенту, проводити у спеціально передбачених та організованих для
можливості реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях;
передбачити огородження будівельного майданчика та відведення
дощових і талих вод з його території;
- провести повну технічну і біологічну рекультивацію порушених земель
будівельних майданчиків та під’їзних шляхів з компенсаційною висадкою
зелених насаджень
припинити будь-які роботи при виникненні будь-яких нештатних
ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до
нормальних умов;
з метою захисту від водної та вітрової ерозії передбачити укріплення
опор повітряних ліній відфрезерованим асфальтобетоном та посівом
багаторічних трав з підсипкою родючого ґрунту;
заборонити роботу машин та механізмів на холостому ходу для
попередження додаткового шумового впливу, мінімізацію робіт у темний час
доби;
ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з
проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки
безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.
Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього
середовища в період проведення будівельних робіт на об’єкті покладається на
спеціалізовані організації, що виконують ці роботи.
Природоохоронні заходи на період експлуатації.
Технологічним процесом об'єктів проектування є трансформація і
передача електричної енергії. Проектовані об'єкти не віднесені до об'єктів з
підвищеною екологічною небезпекою і не відносяться до певного класу
небезпеки згідно з санітарної класифікації підприємств, виробництв і споруд
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відповідно «Державним санітарним правилам планування і забудови
населених пунктів».
Відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» та ПКМУ від 4 березня 1997 р. № 209 «Про
затвердження Правил охорони електричних мереж» санітарно-захисна зона
для ПЛ-150 кВ не встановлюється, охоронна зона становить 25,0 м.
Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень» та ПКМУ від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження
Правил охорони електричних мереж» охоронні зони електричних мереж за
периметром для трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і
пристроїв встановлюються на відстані 3 м від огорожі або споруди.
Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації є мінімальним:
коронні розряди з'являються навколо проводів (струмопровідних частин)
електрообладнання розподільчого пристрою під час дощу, туману або
паморозі. Коронні розряди можуть спричинити незначну іонізацію повітря
навколо проводів.
Також на період експлуатації передбачається незначний шум та незначні
викиди в атмосферу від роботи будівельної техніки, що маневрує на території
підстанцій. Викиди в атмосферу відповідають встановленим ГДК.
Для захисту атмосферного повітря від забруднення від встановленого
(реконструйованого/модернізованого)
та
існуючого
технологічного
обладнання та забезпечення нормативного стану повітряного середовища
передбачені заходи, направлені мінімізацію викидів забруднюючих речовин.
При експлуатації обладнання передбачається комплекс організаційнотехнічних заходів, направлених на зменшення впливу на навколишнє
середовище:
- розміщення компонентів, які знаходяться під напругою і заземлене
устаткування на відстані 1,5 метра один від одного (якщо таку відстань
забезпечити технічно неможливо - закривати деталі та устаткування, що
знаходяться під напругою захисними кожухами);
- застосування пристроїв (спеціальні загородження), які перешкоджають
(унеможливлюють) усадженню птахів у небезпечних місцях на опорах ПЛ
(відповідно 1.9.31 ПУЕ);
- встановлення засобів підвищення помітності для птахів
(загороджувальні кулі, захисні бар'єри та ін.);
- з метою мінімізації забруднення ґрунтів, на період експлуатації,
передбачити організований збір та відведення дощових та талих вод;
- додержання вимог технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;
- підтримка герметичності обладнання;
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- збір, тимчасове зберігання відходів повинні відбуватись на спеціально
обладнаних ділянках з твердим водонепроникним покриттям та передаватись
спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів;
- використання у технологічному процесі обладнання, яке виготовлено з
корозійностійких матеріалів;
- забезпечення виконання технічних рішень і заходів з метою
недопущення забруднення ґрунтового покриву;
- наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок
виникнення необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою
мінімізації можливого негативного впливу на оточуюче природне середовище,
будь-якої аварійної ситуації;
- припинення будь-яких робіт при виникненні будь-яких нештатних
ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до
нормальних умов;
- збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;
- дотримання охоронних зон за периметром для трансформаторних
підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв та електричних мереж відповідно
до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень»;
- забезпечення контролю за дотриманням в пожежобезпечному стані
просіки для повітряних ліній електропередач, які проходять через лісові
масиви та інші зелені зони;
- заборона виконання будь-яких дій, що можуть порушити нормальну
роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні
випадки в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних
підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв;
- виконання робіт в охоронних зонах відповідно до умов проведення робіт
у межах охоронних зон електричних мереж згідно ПКМУ від 4 березня 1997 р.
№ 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»;
- здійснення заходів, спрямованих на захист власних діючих кабельних
ліній від блукаючих струмів;
- здійснення заходів щодо знищення небажаної рослинності (бур’янів,
тощо) у межах земельних ділянок, наданих у постійне користування під опори
повітряних ліній електропередачі;
- виконання роботи, пов'язаних з ремонтом електричних мереж
відповідно до ПКМУ від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил
охорони електричних мереж».
Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного
впливу на довкілля від виконання підготовчих і будівельних робіт та
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провадження планованої діяльності щодо будівництва повітряних ліній
номінальною напругою 150 кВ для живлення тягових підстанцій та
реконструкція пристроїв ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська», ВРП-150 кВ
ПС-150 кВ «Центральна» та ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона» не
передбачається.
Протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження
планованої діяльності очікується незначний допустимий вплив на атмосферне
повітря, ґрунти, рослинний, тваринний світ; незначний допустимий вплив
зумовлений операціями у сфері поводження з відходами; відсутність впливу
на водне середовище, геологічне середовище, кліматичні фактори, матеріальні
об’єкти, ландшафти, техногенні об’єкти та позитивний вплив на соціальноекономічні умови.
Компенсаційні заходи
Стаціонарні джерела викидів при експлуатації об’єктів відсутні. Викиди
забруднюючих речовин відбуватимуться тільки від двигунів внутрішнього
згоряння автотранспорту. Оскільки ставки податку за викиди в атмосферне
повітря забруднюючих речовин від автотранспорту встановлені при ввезені
палива на митну територію України, то плата за викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря врахована у вартості палива.
Так як постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів на
території об’єктів планованої діяльності не передбачається, ставки податку за
розміщення відходів не розраховуються. Плата екологічного податку за
розміщення відходів буде включено у вартість договору на поводження з
відходами зі спеціалізованими підприємствами.
Компенсація приватним землевласникам та користувачам за вилучення
земельних ділянок під будівництво повітряних ліній на подальших етапах
реалізації проекту буде оцінюватись на основі постанови Кабінету Міністрів
України № 284 від 19.04.1993р. «Про Порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам», що, зокрема, передбачає
компенсацію вартості плодоягідних та інших багаторічних насаджень та
вартість лісових і деревно-чагарникових насаджень.
Порядок визначення відновлювальної вартості зелених насаджень
затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 12.05.2009р. №127 «Про затвердження Методики
визначення відновлювальної вартості зелених насаджень» (зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19.06.2009 року за №549/16565).
Згідно листа служби електропостачання регіональної філії «Одеська
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 20.12.2017 р. №Е-16/6293 проектнокошторисною документацією по об’єкту «Реконструкція дільниці Долинська –
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Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка –
Долинська – Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових
підстанцій 150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаїв-тягова", (додаткові
вимоги згідно НТР Мінрегіонбуду)», відповідно до вихідних даних,
передбачаються відшкодування наступних витрат:
1. Втрати
лісогосподарського
виробництва,
які
підлягають
відшкодуванню за вирубку захисних насаджень в галузі відведення залізниці
у розмірі 4499,051 тис. грн. (довідка служби колії №ПЛ-02/1802 від
20.12.2017 р.);
2. Витрати на землевідвід під будівництво ВЛ-150 кВ зовнішнього
електропостачання ТП Новополтавка та ТП Миколаїв у розмірі 976,89 тис.
грн. (розрахунок №16/6291 від 20.12.2017 р.);
3. Витрати на компенсацію власникам земельних дільниць від втрат
сільськогосподарського виробництва у розмірі 22,254 тис. грн. (розрахунок
№ 16/6291 від 20.12.2017 р).
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ
ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ
ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Потенційними чинниками впливу на довкілля в нормальних умовах
експлуатації підстанцій є:
− електричне поле ввідно-розподільчого пристрою ПС;
− аварійний виток масла та елегазу.
Оскільки підстанції запроектовані за критерієм «N-1» тому виникнення
аварії малоймовірне. Критерій «N-1» − правило, відповідно до якого
виконується
короткострокове
планування
і
підтримка
такого
електроенергетичного режиму «N» енергосистеми, який у разі виникнення
нормативного аварійного збурення «-1» (відключення окремого елементу
мережі, такого, як лінія електропередачі/трансформатор чи блок генерації, чи
у певних випадках, збірна шина) забезпечує збереження стійкості з
відхиленням режимних параметрів не більше гранично допустимих.
При реконструкції підстанцій проектом передбачено застосування
комплектних розподільчих пристроїв з елегазовою ізоляцією типу
КРУЕ-150 кВ кожний модуль в якому заповнений елегазом. Він насамперед
використовується як діелектрик, тобто як основна ізоляція для комплектних
розподільних пристроїв, високовольтних вимірювальних трансформаторів
струму та напруги та ін. Також елегаз використовується як середовище
дугогасіння у високовольтних вимикачах. Витоки відбуваються тільки у
випадках позаштатних чи аварійних ситуацій.
Гранично допустима концентрація (ГДК) елегазу в повітрі робочої зони
приймається 5000 мг/м3. Орієнтовано безпечний рівень впливу (ОБРВ)
використаного елегазу в атмосферному повітрі населених місць становить 21
мг/м3.
В процесі експлуатації об'єкта проектування можлива найбільш поширена
аварійна ситуація – коротке замикання через перекриття електричної ізоляції
внаслідок її пошкодження, забруднення, грози, помилок оперативного
персоналу чи вандальних дій населення. Для обмеження впливу зазначеної
аварії на технологічний процес ПС передбачено автоматичне відмикання
місця короткого замикання пристроями релейного захисту за максимально
короткий час з подальшим відновленням пошкоджених елементів, що
спричинили аварію. Сама аварійна ситуація і наслідки аварії окрім
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економічних збитків не мають негативного впливу на навколишнє
середовище.
Передбачено встановлення на підстанціях пожежонебезпечного
маслонаповненого обладнання. Проектне рішення з установки цього
трансформаторного обладнання виконано з урахуванням вимог п. 4.2.67 ПУЕ
для маслонаповненого обладнання. Вищевказані установки маслонаповненого
обладнання належать до категорії зовнішніх установок «Вз» по пожежній
небезпеці згідно НАПБ Б.03.002-2007.
Для запобігання розливу масла по території підстанції та поширенню
пожежі під час пошкодження маслонаповненнного обладнання влаштовані
маслоприймачі з масловідводом.
Трансформаторне масло – в'язке масло, вогненебезпечне, практично не
токсичне, відноситься до малонебезпечних. По фізико-хімічних показниках
трансформаторне масло повинно відповідати нормативним показникам якості,
що наведені в ГОСТ 982-80 «Масла трансформаторные. Технические
условия», СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація
трансформаторних масел. Норми оцінювання якості» та технічним умовам.
Відпрацьоване масло в обов’язковому порядку організовано
збиратиметься та передаватиметься спеціалізованим підприємствах для
регенерації та утилізації, які мають ліцензію на поводження з небезпечними
відходами. Викид масла від маслонаповненого устаткування можливий тільки
при аварії, наприклад, при займанні трансформатора і його гасінні водою.
Проте, трансформатори, які будуть встановлені на підстанціях не
забруднюватимуть ґрунти трансформаторним маслом при аварії, тому що на
об’єкті буде діяти мережа аварійних масловідводів, по яких, в разі
спрацювання системи пожежогасіння на трансформаторі, вода з домішками
трансформаторного масла буде збиратись до герметичного маслоприймача.
У випадку аварії замаслені стоки надходитимуть у маслозбірник, де
передбачається їх відстоюювання протягом трьох годин, що забезпечуватиме
розподіл води та масла.
Маслозбірник буде покритий усередині і зовні гідроізоляцією. В процесі
експлуатації передбачається своєчасне видалення атмосферних вод з
маслозбірника.
Відповідно до п.4.2.67 ПУЕ: 2017 та п. 12.12 ГКД 341.004.001-94 «Норм
технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою
6-750 кВ» об'єм маслозбірника передбачено на прийом 100% об'єму масла,
залитого в трансформатор і 80% розрахункової витрати води від автоматичної
установки пожежогасіння.
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В конструкції трансформатора повинне врахування вимог безпеки, в тому
числі і пожежної згідно ГОСТ 11677-85, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.275, ГОСТ12.1.004-91.
Установки на підстанціях повинні відповідати вимогам нормативноправових актів з питань промислової безпеки і охорони праці.
Для запобігання травмуванню персоналу і забезпечення необхідних умов
безпечного проведення робіт з ремонту та технічного обслуговування
обладнання підстанції передбачається:
огородження струмоведучих частин обладнання;
необхідні ізоляційні відстані між струмоведучими частинами окремих
приєднань згідно вимог гл. 4.2 ПУЕ.
стаціонарні заземлювачі згідно п. 4.2.24 гл. 4.2. ПУЕ;
електромагнітні і механічні блокування, які виключають помилкові дії
персоналу при проведенні оперативних перемикань;
захисний заземлюючий пристрій згідно вимог гл. 1.7 ПУЕ;
система контрольної автоматики за режимами роботи;
захист від коротких замикань і перенапруги;
освітлення;
моніторинг стану обладнання;
блискавкозахист;
попереджувальна сигналізація, написи і плакати.
можливість роботи телескопічних вишок згідно вимог п. 4.2.42 ПУЕ.
Надійність споруд та їх елементів прийнята згідно вимог ДБН В.1.2.-142009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки
будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ» відповідно до їх
відповідальності.
Експлуатація побудованого енергетичного об’єкта повинна виконуватися
відповідно до чинних на сьогодні нормативних документів.
За умов додержання правил технічної експлуатації, а також вимог
стосовно безпеки та пожежної безпеки, зокрема НПАОП 45.2-4.01-98,
експлуатація споруджень є безпечною.
В межах санітарно-захисної смуги ПЛ 150 кВ наявність робочих місць
постійного перебування технічного персоналу не передбачено, а періодичне
перебування (одна ремонтна бригада до 5 осіб) перебуває обмежений термін.
З метою дотримання безпеки поводження в охоронній зоні місцевого
населення передбачається програма інформування громадськості, що включає:
- надання інструкцій стосовно ризиків пожежі поблизу ПС, ТП та ПЛ
місцевому населенню та сільськогосподарським працівникам;
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- забезпечення оперативного реагування з боку замовника будівництва
та/або будівельної підрядної організації у випадку виникнення питань чи
скарг на будівельні бригади з боку місцевого населення;
- співпраця з представниками місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування міста, районів та сіл/селищ з метою
забезпечення інформування населенням стосовно потенційних ризиків,
пов’язаних з експлуатацією ПС, ТП та ПЛ, з відповідними заходами
профілактики та реагування.
У проекті прийняті технологічні рішення, які забезпечують виконання
вимог норм і правил обмежують негативний вплив проектованих об'єктів на
екологічне середовище. Потенційні чинники впливу на довкілля в нормальних
умовах відсутні.
Передбачені заходи реагування на надзвичайні ситуації:
1. Пожежна сигналізація в приміщеннях об’єкту;
2. Системи автоматичного пожежогасіння в приміщеннях об’єкту;
3. Заходи щодо ліквідації аварійної ситуації, встановлені Планом
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій наявному на підприємстві, який
містить інформацію щодо негайного сповіщення персоналу, керівництва
підприємства та відповідних служб у разі виникнення надзвичайної та
аварійної ситуації, а також оперативних дії персоналу і спецпідрозділів щодо
рятування людей, ліквідації надзвичайної ситуації та запобігання чи
пом’якшення впливу на навколишнє середовище.
Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення
надзвичайних ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної
ситуації на довкілля чи його пом’якшення до незначного та допустимого
рівня.
Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через
можливість виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу
від провадження планованої діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю
до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ,
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ),
ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені деякі
труднощі, а саме відсутність на момент підготовки звіту затверджених
методик для комплексного прогнозування впливу на довкілля та проведення
оцінки за видами впливів на довкілля.
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10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Інформування громадськості про намір провадити плановану діяльність
щодо реконструкції дільниці Долинська – Миколаїв з підвищенням
пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв
здійснювалось згідно статей 4 та 5 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля (№2018315306/513 від 16.03.2018 р.), було оприлюднено на
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет (http://eia.menr.gov.ua) – єдиний реєстр
оцінки впливу на довкілля.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля було оприлюднено регіональною філією «Одеська залізниця»
Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» шляхом
опублікування в двох друкованих засобах масової інформації (газета
«Щотижня» від 14 березня 2018 року № 11 та газета «Южная газета» №11
(308) від 19-25 березня 2018 року).
Також регіональною філією «Одеська залізниця» Публічного
акціонерного товариства «Українська залізниця» були направлені запити на
Миколаївську міську раду, Баштанську, Вiтовську та Новобузьку районні ради
щодо розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля на дошках оголошень органів місцевого самоврядування.
Згідно з інформацією від уповноваженого територіального органу (лист
Департаменту екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА від
19.04.2018 р. №04/209) протягом 20 робочих днів з дня офіційного
оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень і пропозицій
від громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля до управління не надходило.
Нижче наведені:
1. Газета «Щотижня» від 14 березня 2018 року № 11;
2. Газета «Южная газета» №11 (308) від 19-25 березня 2018 року;
3. Лист Департаменту екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА
від 19.04.2018 р. №04/209;
4. Лист Баштанської районної ради Миколаївської області від 21.03.2018
р. №97/04.1-55/10 про розміщення повідомлення;
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5. Лист Вітовської районної ради Миколаївської області від 20.03.2018 р.
№157-03-22;
6. Лист Лоцкинської сільської ради Баштанського району Миколаївської
області від 21.03.2018 р. №95/04-01;
7. Лист Новобузької районної ради Миколаївської області від 28.03.2018
р. №166-04-12.
8. Лист регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного
товариства «Українська залізниця» від 13.03.2018 р. №Е-15/995 щодо
розміщення повідомлення про плановану діяльність.
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Оголошення про плановану діяльність Регіональної філії «Одеська
залізниця» ПАТ «Українська залізниця» а саме: будівництво повітряних ліній
150 кВ для живлення тягових підстанцій та реконструкція пристроїв: ВРП-150
кВ ПС-330 «Миколаївська», ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна», ВРП-150
кВ ПС-150 кВ «Промзона», Миколаївська область розміщено на сайті
Миколаївської
міської
ради
від
27.03.2018
р.
(https://mkrada.gov.ua/content/gromadski-obgovorennya.html/).
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11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ
ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ
ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ
Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час
провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий
вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, шумовим, електромагнітним забрудненням, впливом на тваринний
світ. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження
планованої діяльності не передбачається.
Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається
програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час
провадження планованої діяльності для моніторингу та контролю допустимих
впливів.
Під час провадження планованої діяльності з реконструкції дільниці
Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку
Знам’янка – Долинська – Миколаїв передбачена наступна програма
моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров’я населення:
Щодо впливу зумовленого шумовим, електромагнітним забрудненням:
1. Здійснення щорічного контролю шумового забруднення на межі
охоронної зони об’єкту .
2. Обов’язкове проведення атестації робочих місць за умовами праці
згідно постанови КМУ №442 «Про порядок проведення атестації робочих
місць за умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення
атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою
Мінпраці від 01.09.92 р. № 41.
3. Контроль електромагнітного випромінювання на робочих місцях згідно
з ГОСТ 12.1.006 – 84 не рідше 1 разу на рік, а також при введенні в дію нових
чи реконструйованих установок і при зміні умов праці.
Щодо впливу від здійснення операцій у сфері поводження з відходами:
1. Забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів,
утворюваних внаслідок планованої діяльності, згідно чинного законодавства
для зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення та
захоронення, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні
з відходами.
2. Обов'язковий облік відходів щодо операцій у сфері поводження з
відходами.
У зв’язку з відсутністю значного негативного впливу післяпроектний
моніторинг для узгодження вжиття додаткових заходів і дій із запобігання,
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уникнення, зменшення, усунення, обмеження впливу планованої діяльності не
потрібен.
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ,
РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ
1. Мета здійснення планованої діяльності:
Проектом «Реконструкція дільниці залізничного транспорту Долинська Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка Долинська – Миколаїв. Реконструкція дільниці Долинська – Миколаїв з
підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська –
Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій
150/27,5/10 кВ "Новополтавка", "Миколаїв-тягова", (додаткові вимоги згідно
НТР Мінрегіонбуду)» передбачено будівництво повітряних ліній номінальною
напругою 150 кВ для живлення тягових підстанцій у зв’язку з застосуванням
електричної тяги поїздів замість тепловозної на дільниці залізниці Долинська
– Миколаїв та реконструкція пристроїв ВРП-150 кВ ПС-330 «Миколаївська»,
ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Центральна» та ВРП-150 кВ ПС-150 кВ «Промзона».
Метою електрифікації дільниці є переведення залізничного транспорту на
електричну тягу, що дає можливість зменшити експлуатаційні витрати
ПАТ «Укрзалізниці».
Позитивними наслідками проведення планованої діяльності є покращення
зручності та якості обслуговування пасажирів, перевезення вантажів,
зменшення величин викидів забруднюючих речовин в атмосферу, і як наслідок
поліпшення екологічного стану в межах впливу дільниці.
2. Основні види впливу на стан навколишнього середовища:
Для визначення рівня впливу об’єкту, згідно вимог Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля», розроблено звіт з оцінки впливу на довкілля, в
якому передбачено комплекс заходів щодо зменшення впливу на навколишнє
природне середовище.
Основні види впливу при проведенні будівельних робіт.
При виконанні підготовчих та будівельних робіт по реконструкції
дільниці Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності
напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв та зовнішньому
електропостачанні стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ
«Новополтавка», «Миколаїв-Тягова» вплив на навколишнє середовище
носитиме короткостроковий, тимчасовий характер, зумовлений роботою ДВЗ
транспорту та механізмів, здійсненням зварювальних робіт, фарбуванням
металевих поверхонь, земляними роботами (зняття ґрунтово-рослинного шару
ґрунту, видалення зелених насаджень) та є незначним та допустимим.
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Основні види впливу при експлуатації об’єкта проектування.
Повітряне середовище.
Технологічний процес комплексу планованих об'єктів − трансформація і
передача електричної енергії – не передбачає наявність джерел викидів
забруднюючих речовин. Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин
на підстанціях, що підлягають реконструкції, відсутні. Вплив на повітряне
середовище зумовлений тільки викидами забруднюючих речовин від
автотранспорту, що маневрує по території.
Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
становитиме при експлуатації об’єкту становить 0,06807303 т/рік.
Водне середовище.
Господарсько-питне водопостачання будівель підстанцій передбачено із
існуючих мереж водопостачання. Скидання стічних вод від будівель
відбувається в існуючі каналізаційні мережі. Додаткове споживання води у
зв’язку з реалізацією проектних рішень не передбачається. Вплив на підземні
та поверхневі води при експлуатації об’єкта проектування не очікується.
Вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття землі.
Під час експлуатації об’єкта проектування можливий вплив на фауну,
пов'язаний із ризиком для птахів при перельоті над ділянкою ПС і ПЛ,
ураженню птахів електричним струмом у наслідок їх контакту з обладнанням,
яке знаходиться під напругою.
Заповідні об’єкти в зоні впливу даного будівництва відсутні.
Вплив на геологічне середовище.
Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не
потребує зміни ландшафту, виключатиме впливи на основні елементи
геологічної структурно-тектонічної будови та не викликатиме змін існуючих
ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження (зсувів,
селів, сейсмічного стану та інш.).
Вплив на ґрунти.
В межах майданчиків під розміщення підстанцій вплив на ґрунти при
експлуатації об’єкту не передбачається. Підстанції, що підлягають
реконструкції, знаходяться в межах існуючої спланованої території на
спеціально облаштованих твердих водонепроникних поверхнях, що
запобігатиме забрудненню ґрунтового покриву.
Кліматичні фактори.
Змін мікроклімату в результаті планованої реконструкції не очікується,
оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти,
інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприятимуть
зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє
середовище, відсутні. Передбачається незначне виділення парникових газів
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внаслідок
ДВЗ
автотранспорту,
що
маневруватиме
територією
реконструйованих підстанцій.
Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та
культурну спадщину.
Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі
розташування об’єкта проектування відсутні. Негативних впливів не
передбачається.
Соціально-економічні умови
До позитивних аспектів реалізації планованої діяльності відноситься:
- поява додаткових робочих місць в регіоні під час проведення
будівельних робіт, збереження існуючих умов для місцевого населення і
системи комунікацій місцевості;
- підвищення пропускної спроможності напрямку «Знам'янка – Долинська
– Миколаїв»;
- поліпшення якості і надійності енергопостачання району;
- участь в розвитку соціальної і промислової інфраструктури району.
Поводження з відходами.
У процесі експлуатації повітряних лінії утворення відходів не
передбачається. В процесі експлуатації підстанцій передбачається утворення
твердих побутових відходів обслуговуючого персоналу та відпрацьованого
трансформаторного масла. На підприємстві передбачений повний збір,
роздільне зберігання на спеціально обладнаних майданчиках та передача
відходів спеціалізованим організаціям відповідно укладених договорів.
Перелік залишкових впливів.
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий
вплив на навколишнє середовище під час будівництва повністю
компенсується по його завершенню.
Вплив планової діяльності об’єкту на навколишнє середовище – в межах
дозволених рівнів.
Оцінка екологічного ризику планованої діяльності.
Внаслідок незначного впливу на навколишнє середовище та відсутность
на об’єкті аварійно-небезпечних технологічних процесів при дотриманні
техніки безпеки, правил та норм при експлуатації – екологічний ризик
запроектованої діяльності оцінується як незначний.
Відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» санітарно-захисна зона для ПЛ-150 кВ не
встановлюється, охоронна зона становить 25,0 м, охоронні зони електричних
мереж за периметром для трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів
і пристроїв встановлюються на відстані 3 м від огорожі або споруди.
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Заходи по забезпеченню нормативного стану навколишнього середовища
та екологічної безпеки.
З метою зменшення можливого негативного впливу передбачено
організаційно-технічні та природоохоронні заходи відповідно вимог
природоохоронного законодавства України.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень
Замовник бере на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних
рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього
середовища та дотримання вимог екологічної безпеки на усіх етапах
будівництва та експлуатації об’єкту.
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затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах»;
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про
Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам»;
46. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 «Про
експертну грошову оцінку земельних ділянок»;
47. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від
09.01.2003 р. № 2 «Про затвердження Порядку проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок»;
48. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про
ідентифікацію та декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;
49. ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень»;
50. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209 про «Правила
охорони електричних мереж»;
51. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань, наказ Міністерства охорони здоров'я
України № 239 від 1 серпня 1996 року;
52. Наказ Міненерговугілля № 476 від 21.07.2017 р. «Правила улаштування
електроустановок».
53. ГКД 341.004.001-94 «Норми технологічного проектування підстанцій
змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ».
54. Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в не вимкнених
електроустановках напругою до 750 кВ включно, затвердженого наказом
МОЗ України від 09.07.1997 р. № 198.
55. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань, ДНАОП 0.03-3.30-96.
56. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і
інфразвуку».
57. ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».
58. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
59. ГКД 343.003.000.004-2003 «Інструкція по протипожежному захисту
розподільних пристроїв підстанцій і трансформаторів, НАПБ 05.0322002».
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60. ДСТУ-Н Б В.1.1-33 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від
шуму сельбищних територій».
61. ДСТУ-Н Б В.1.1-35 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях
і на територіях»;
62. ДСТУ-Н Б В.1.1-34 «Настанова з розрахунку та проектування
звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських
будинків».
63. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 239 від 1 серпня 1996
року «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань»;
64. ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.
Правила»;
65. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 № 476
«Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами
електромагнітних полів»;
66. НАПБ А.01.001-2004 «Правила протипожежної безпеки в Україні»;
67. ГКД 343.000.004.003.001-2001 «Інструкції з пожежної безпеки»;
68. РД 52.04.212-86 (ОНД-86) «Методика расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий»;
69. РД 153-34.1-02.208-2001 «Рекомендации по разработке проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ТЭС и
котельных»;
70. ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з розрахунку та проектування
звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських
будинків;
71. Постанова КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження мінімальних
добових норм надання комунальних послуг з вивезення побутових
відходів»;
72. Наказ Держкомстату від 13.11.2008 № 452 «Методика розрахунку викидів
забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних
засобів»;
73. Постанова КМУ від 13.07.2016 р. №446 «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами».
74. Загальна пояснювальна записка проекту «Реконструкція дільниці
залізничного транспорту Долинська-Миколаїв з підвищенням пропускної
спроможності напрямку Знамянка-Долинська-Миколаїв. Зовнішнє
електропостачання стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ
179

«Новополтавка», «Миколаїв-Тягова», Миколаївська область». Том 1.1.
727-11/28.08.17-ЗПЗ.
75. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) «Реконструкція
дільниці залізничного транспорту Долинська-Миколаїв з підвищенням
пропускної спроможності напрямку Знамянка-Долинська-Миколаїв.
Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10
кВ «Новополтавка», «Миколаїв-Тягова», Миколаївська область». Том 1.3.
727-11/28.08.17-ОВНС.
76. Електронні ресурси:
http://ecolog.mk.gov.ua/ua/ecoreports/regonalreport/
http://eia.menr.gov.ua/

Виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля
В.о. директора ДП «Центр еколого-експертної
аналітики»

________________ Ю.Г. Яненко
(підпис)

Виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля
Інженер-проектувальник (Кваліфікаційний сертифікат
Серії АР №012540, виданий 08.11.2016 р., інженернобудівельне проектування у частині забезпечення
життя і здоров’я людини, захисту навколишнього
природного середовища)

______________ М.С. Швабська
(підпис)

Виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля
Інженер-проектувальник (Кваліфікаційний сертифікат
Серії АР №001348, виданий 23.07.2012 р., інженернобудівельне проектування у частині забезпечення
життя і здоров’я людини, захисту навколишнього
природного середовища)
_______________ К.М. Мельник
(підпис)
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