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           Звіт	з	оцінки	впливу	на	довкілля	

         Відповідно до п.1 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» суб’єкт 
господарювання (в даному випадку ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ») забезпечує підготовку звіту з 
оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті 
інформації згідно з законодавством. Розробник виконує роботу з проведення процедури з 
оцінки впливу на довкілля, передбаченої ст. 2 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», включаючи забезпечення виконання всіх необхідних розрахунків, виключно, на 
підставі вихідних даних (проектні рішення), наданих суб’єктом господарювання. Розробник 
не здійснює візуальний огляд об’єкту планованої діяльності, та не несе відповідальність за 
достовірність наведеної у звіті інформації, в розумінні ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». 
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Передмова 
Об’єктом планованої діяльності є реконструкція діючої АЗС № 14003/0 ТОВ 

«ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9б. 
Об’єкт планованої діяльності належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»: 

- ч.3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу 
природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-
басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму 
нафтового, скрапленого газу)» 

- ч.3 п. 4 абз.2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи 
продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для 
рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше» 

З ціллю інформування громадськості щодо планованої діяльності ТОВ 
«ГЛУСКО РІТЕЙЛ» та шляхи її реалізації на протязі процедури проведення ОВД 
здійснювалось інформування населення через засоби масової інформації та 
шляхом проведення громадського обговорення у встановленому законодавством 
порядку. 

В Звіті з оцінки впливу на довкілля (ОВД), щодо реконструкції діючої АЗС 
№ 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 
9б.) зазначаються вимоги екологічного та соціального характеру до етапів 
реалізації планованої діяльності (розробка проекту, будівництво, експлуатація, 
підтримка функціонування), що направлені на захист довкілля, гарантію 
екологічної безпеки, ефективне використання природних ресурсів і їхнє 
відтворення та відвернення негативного впливу на навколишнє середовище. 
Розробка Звіту з оцінки впливу на довкілля полягає в дотриманні вимог Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» та впровадженні планової діяльності 
найбільш оптимальним соціально-економічним способом. 

Під час проектування та проведення оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля було проведено аналіз дотримання вимог природоохоронного 
законодавства України та міжнародних конвенцій та угод, які ратифіковані 
Україною, щодо охорони навколишнього природного середовища. При виконанні 
ОВД враховувались національні та міжнародні вимоги щодо будівництва АЗС.  

Нижче наведено перелік законодавчих, нормативних документів та 
державних будівельних норм, які використовувались під час проведення ОВД.  

Конституція України є основою нормативно-правової бази з охорони 
навколишнього середовища. 

Закони України, які в першу чергу враховувались при проведені даної роботи 
з ОВД: 

1. «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-ХІІ,
1991 р. (зі змінами); 
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2. «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-ХІІ.1992 р. (зі змінами);
3. «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.) із змінами;
4. «Про охорону праці» № 2694-ХІІ ,1992 р. (зі змінами);
5. «Про інформацію» № 2657-ХІІ, 1992 р. (зі змінами);
6. «Про енергозбереження» № 74/94-ВР.1994 р. (зі змінами);
7. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

 населення» № 4004-Х11,1994 р. (зі змінами) 
8. «Про звернення громадян» № 393/96-ВР, 1996р. (зі змінами);
9. «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР, 1997 р. (зі

змінами); 
10. «Про відходи» № 187/98-ВР,1998 р. (зі змінами);
11. «Про рослинний світ» № 591-XIV, 1999 р. (зі змінами);
12. «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю вида-

ми дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»№ 662-IV,1999  
13. «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє

середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо)» № 534-ХІV, 1999 р.; 
14. «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля» (Орхуська Конвенція), № 832-ХІV, 1999 р.; 

15. «Про охорону культурної спадщини» № 1805-111, 2000 р. (зі змінами);
16. «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» № 1908-111, 2000 р. (зі

змінами); 
17. «Про тваринний світ» № 2894-111, 2001 р. (зі змінами);
18. «Про Червону книгу України» № 3055-ІІІ, 2002 р. (зі змінами);
19. «Про охорону земель» № 962-ІV, 2003 р. (зі змінами);
20. «Про Оцінку земель» № 1378-ІV, 2003 р. (зі змінами);
21. «Про землеустрій» № 858-ІV, 2003 р. (зі змінами);
22. «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038VІ, 2011 р. (зі

змінами); 
23. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-VІІІ, 2017 р.; 
24. «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ, 2017 р.;
25. Закон України «Про автомобільні дороги» (від 08.09.2005 р. № 2862-IV);
26. Закон України «Про автомобільний транспорт» (вiд 05.04.2001 р. № 2344-

III); 
27. Закон України «Про дорожній рух» (від 30.06.1993 р. № 3353-ХІ).
Кодекси законів України: 
1. Лісовий кодекс України (1994 р.) із змінами;
2. Кодекс України про надра (1994 р.) із змінами;
3. Водний кодекс України (1995 р.) із змінами;
4. Земельний кодекс України (2001 р.) із змінами;
5. Повітряний кодекс України (2011 р.) із змінами;
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6. Кодекс законів про працю України (1971 р.) із змінами,
7. Податковий кодекс України (2011 р.) із змінами;
8. Господарській кодекс України (2003 р.) із змінами;
9. Кодекс цивільного захисту України (2012 р.) із змінами.
Постанови та накази:  
1. «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської

експертизи діяльності органів виконавчої влади», Постанова КМУ № 976 від 
5.11.2008 (із змінами згідно з Постановою КМУ від 8.04.2015 № 234) ; 

2. «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики», Постанова КМУ № 996 від 3.11.2010 (із змінами згідно з 
Постановою КМУ від 8.04. 2015 № 234);  

3. «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних
зон та режиму ведення господарської діяльності в них», Постанова КМУ № 486 
від 08.05.1996 (із змінами);  

4. «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу
довкілля», Постанова КМУ № 391 від 30.03.1998; 

5. «Про затвердження Положення про Зелену книгу України», Наказ
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 
України № 17 від 19.02.97; 

6. «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України»,
Постанова КМУ № 439 від 12.05.1997; 

7. «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 30.07.2001 № 286; 

8. «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», Наказ Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища від 27.06.2006 № 309; 

9. «Про затвердження державних санітарних правил та норм», Наказ
Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239; 

10. «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні», Наказ МВС
України № 1417 від 30.12.2014; 

11. «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань», Наказ МОЗ України № 239 від 01.08.1996; 

12. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів», Наказ МОЗ України № 173 від 19.06.1996 (із 
змінами); 

13. «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», Міністерство праці та соціальної політики України, Наказ № 4 від 
09.01.98; 

14. «Про затвердження Правил надання технічних умов до інженерного
забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки», Наказ 
Міністерства оборони України від 14.11.2013 № 771;  
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15. «Проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», Постанова КМУ від 25.05.2011 № 555;  

16. «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення
питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля», Постанова 

17. КМУ України від 29.06.2011 № 771;
18. «Критерії визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці

впливу на довкілля», Постанова КМУ від 13.12. 2017 р. № 1010; 
19. «Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на

довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» Постанова КМУ від 13.12. 
2017 р. № 1026; 

20. «Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на
довкілля», Постанова КМУ від 13.12. 2017 р. № 989. 

Стандарти, будівельні стандарти, санітарні норми та правила: 
1. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд (2003; із змінами); 

2. ДБН В. 1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель і споруд» (2018); 

3. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» (2013);
4. ДБН А2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

(2014); 
5. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
6. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека

у будівництві. Основні положення» (2009); 
7. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (2014);
8. ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Інструкції з розрахунку рівнів шуму в

приміщеннях і на територіях» (2013);  
9. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та

інфразвуку» (1999);  
10. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів», зареєстровані Мінюстом від 24.07.96 р. за № 379/1404 (із 
змінами); 

11. СанПІН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від
забруднення, МОЗ СРСР, (1988); 

12. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні 
вимоги безпеки). 

13. РД 52.4.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
14. Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища

України № 3450/19/4-8 від 14.04.2006 р. «Щодо використання програмних 
продуктів в галузі охорони атмосферного повітря». 
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15. ДБН В2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне
штучне освітлення». 

16. ДБН Б 2.2-5:2011 «Планування і забудова міст, селищ і функціональних
територій. Благоустрій територій». 

17. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».
18. ДБН В.1.1-7 «Автозаправні станції. основи проектування та

будівництва». 
19. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
20. НАПБ Б.05.019-2005 «Інструкція щодо вимог пожежної безпеки при

проектуванні автозаправних станцій». 
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1. Опис планованої діяльності.
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності. 

Реалізація планованої діяльності планується в межах існуючої АЗС на 
земельній ділянці площею 0,2953 га (кадастровий номер 
4810137200:15:004:0027), що використовується компанією на підставі 
Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829 та 
знаходиться за адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 б. Цільове 
призначення земельної ділянки – для обслуговування автозаправної станції. Копія 
Державного акту на право власності надано у Додатку 4. 

Слід зазначити , що 25.09.2017 року на підставі рішення загальних зборів 
товариства  підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ВОСТОК» (скорочене найменування ТОВ «ВОСТОК») перейменоване на 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» 
(скорочене найменування ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ») (викопіювання зі Статуту 
наведене у Додатку 3). 

26 вересня 2017 року зазначена зміна найменування юридичної особи була 
внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (копія виписки  з ЄДРПОУ  наведена у 
Додатку 2) 

Ділянка межує: 
- з півночі – територія ТЦ «Метро» 
- з півдня - територія ТЦ «Амстор» 
- з заходу – з  проїжджою частиною–пр. Героїв Сталінграду, парк 

«Перемоги», стадіон «Трудові резерви». 
- зі сходу- з територією Національного університету кораблебудування імені 

А. Макарова, далі – гаражний кооператив. 
 Найближча відстань від найближчого джерела до житлового сектору складає 

80 метрів в східному напрямку. 

  Рис.1 Розташування території планованої діяльності на Google картах 
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Відповідність плану зонування території. 
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівої діяльності», 

схема плануваня території-це містобудівна документація, що визначає умови та 
обмеження використання території для містобудівих  потреб у межах визначених  
зон. 
 
 

 
 
 
Рис.2 Викопіювання з плану зонування тимчасового порядку використання 

території м.Миколаїв 
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 Обґрунтування прийнятого розміру санітарно-захисної  зони 
В системі заходів захисту населення від негативного впливу шкідливих 

факторів, що створюються промисловими та іншими виробничими об’єктами, 
важливе місце займають планувальні заходи і, зокрема, санітарно–захисні зони. 

Згідно п.5.4 «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 19.06.96 р. № 173 (далі - ДСП №173 від 19.06.1996 р.) промислові 
об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, 
фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення 
безвідходних технологій, повинні відокремлюватись від житлової забудови 
санітарно-захисними зонами. 

Санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливості до межі 
житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі 
дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального 
забезпечення, спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів 
та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок 
оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівницьких 
товариств та інших прирівняних до них об’єктів , в тому числі: для підприємств з 
технологічними процесами, які є джерелами забруднення атмосферного повітря 
шкідливими, із неприємним запахом хімічними речовинами безпосередньо від 
джерел забруднення атмосфери організованими та неорганізованими викидами. 

Згідно з п. 5.5 ДСП № 173 від 19.06.1996 р. розміри санітарно-захисних зон 
для промислових підприємств та інших об’єктів, що є джерелами виробничих 
шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм.  

1) АЗС з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива (джерела 
викидів № 1-№ 13) 

Відповідно до вимог п. 10.8.27 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 
територій» розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до 
житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів 
дошкільної освіти встановлюються за розрахунками хімічного забруднення 
атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних 
об’єктів і транспорт-них засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням 
фонового забруднення та розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів 
звуку для денного та нічного часу доби, але не менше 50 м відповідно до ДСП 
173-96.  

Згідно п. 5.32 ДСП № 173 від 19.06.1996 р. відстань від АЗС з підземними 
резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних 
закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних 
закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих іг-
рових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком 
забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 
м.  
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Таким чином, розмір нормативної санітарно-захисної зони для АЗС з 
підземними резервуарами для зберігання рідкого палива приймається в розмірі 50 
м.  

2) АГЗП з підземнм резервуаром місткістю 19,95 м3 (джерело викиду
№№ 14-19) 

Згідно ДСП № 173 від 19.06.1996 р. нормативний розмір СЗЗ для АГЗП не 
визначений.  

У даному документі згідно п. 1.2 Наказу МОЗ України № 362 від 
02.07.2007 р. «Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 19.06.96 № 173» у 
Додатку № 4 «Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і 
розміри санітарно-захисних зон для них» встановлений розмір СЗЗ 100 м для 
авто-газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), які призначені для 
заправки газобалонних автомобілів стиснутим до 19,6 МПа (200 атм.) природним 
газом (метаном), що використовується як моторне паливо. На АГНКС 
здійснюється стискання метану на місці компресорною установкою, яка створює 
постійний шум. Отже, лімітуючим показником при встановленні 100 м розміру 
СЗЗ для АГНКС є шум, який спричиняється компресорними установками при 
заправці машин.  

На АГЗП, що планується встановити, здійснюватиметься прийом, 
зберігання та відпуск скрапленого вуглеводного газу (пропан-бутану) з 
максимальним тиском до 1,6 МПа за допомогою спеціальних типів турбонасосів, 
призначених для роботи із СВГ, а компресорне обладнання відсутнє. СВГ 
надходять, зберігаються і відпускаються на АГЗП вже у рідкому стані і на об'єкті 
не здійснюється ніяких перетворень їх агрегатного стану. Таким чином, АГНКС 
та АГЗП за технічними характеристиками та фізико-хімічними властивостями 
палива (метан та пропан-бутан) є кардинально різними об'єктами. 

Поряд з цим, відповідно до вимог п. 11.150 ДБН В.2.5-20:2018 
«Газопостачання» відстань від АГЗП з підземним  резервуаром обсягом до 20 м3 
до громадських та житлових будинків повинна становити не менше 30 м.  

3) Дизельний  генератор для аварійного електропостачання (джерело № 20, 21)
У ДСП № 173 від 19.06.1996 р. санітарно-захисна зона для дизельного

генератора  не визначена. Враховуючі, що генератор є джерелом викиду 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та джерелом шуму, у відповідності 
до вимог п. 5.5 ДСП № 173 від 19.06.1996 р. необхідно провести розрахунок 
забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбро-
сах предприятий», затвердженої Головою Державного комітету СРСР по 
гідрометеорології та контролю природного середовища 04.08.1986 р. (ОНД-86) та 
розрахунок рівнів шуму з урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового 
забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози вітрів та ін.). 
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Санітарно-захисна зона витримана. Найближча відстань від найближчого 
джерела до житлового сектору складає 80 метрів в східному напрямку. Проведені 
розрахунки розсіювання забруднюючих речовин та акустичного навантаження на 
навколишнє середовище показали достатність прийнятих розмірів СЗЗ. Більш 
детальна інформація щодо очікуваного рівня забруднення атмосферного повітря 
та шуму при будівництві та провадженні планованої діяльності наведена у п. 5.3 
та п. 1.5.5 відповідно даного звіту з ОВД. 

Геодезичні координати об’єкта (географічного центра – центроїда), визначені 
відповідно до Інструкції при проведенні державного обліку в області охорони 
атмосферного повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 
22.05.2001 р. № 190, наведені у таблиці 1.1.1.  

 

Таблиця 1.1.1 Геодезичні координати. 

Широта Довгота 

градуси, (0) мінути, (/) секунди, (//) градуси, (0) мінути, (/) секунди, (//) 

1 2 3 4 5 6 

ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» АЗК №14003/0 
54025,  м. Миколаїв, пр-кт Героїв України, 9-б 

46 59 16 31 59 56 
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Поверхня майданчика рівна. Згідно карти загального сейсмічного 
районування території України ОСР-2004-А (ДБН В.1.1-12:2014) сейсмічність 
території об’єкту 7 балів.. Рельєф території земельної ділянки спокійний. 
Несприятливі фізико-геологічні процеси та явища (ерозія, зсуви, тощо) на 
майданчику відсутні. 

Клімат помірно-континентальний з м'якою малосніжною зимою і жарким по-
сушливим літом. Пересічна температура січня – -4,5°C, липня – +22,2°C. Річна 
кількість опадів коливається від 330 мм на півдні до 450 мм на півночі області. 
Висота снігового покрову 9-11 см. 
 
                                           КЛІМАТИЧНИЙ ГРАФІК МИКОАЇВ 

 
           

  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червеь Липень СерпеньВересень Жовтень Листопад Грудень

Середня  
температура 

(°C) 

-3.3 -2.2 1.7 9.8 16.2 20.4 22.7 22 16.9 10.1 4 0 

Мінімальна 
температура 

(°C) 

-6.2 -5.1 -1.6 5.5 11.5 15.5 17.5 16.8 11.9 5.9 1 -2.6 

Максимальна 
температура 

(°C) 

-0.3 0.7 5 14.1 20.9 25.4 27.9 27.3 21.9 14.4 7.1 2.7 

Норма осадків 
(мм) 

34 33 29 31 41 53 54 37 42 24 35 39 

        
      Між сухим і дощовим місяцем, різниця в опадах 30 mm. Зміна температури 
протягом усього року становить близько 26.0 ° C. 
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              Середньорічні показники повторюваності напрямків вітру. 

Пн ПС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 
17 13 14 15 8 7 10 16 12 
Найбільшу повторюваність мають вітри з північно-західного напрямку, 

найменшу з південно-західного.  

Швидкість  вітру по місяцях (м/с) 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
4,7 5,0 5,1 4,5 4,4 3,9 3,6 3,6 3,6 4,0 4,3 4,6 4,3 

Найбільша швидкість вітру – в січні-квітні, найменша – серпні-вересні.  

Відносна вологість повітря, (%) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

85 84 79 67 63 62 60 60 65 75 85 88 75 
Найменша вологіст повітря в квітні-травні (62%-63 %), найбільша  в грудні –

(88 %).  
Загальна хмарність, (бали) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
5,7 5,8 4,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 2,1 3,5 6,0 6,5 3,9 

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – у грудні. 
До складу умов, що визначають накопичення забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, особливе значення мають інверсії, тумани, кількість днів 
зі штилем та малими швидкостями вітру. 

              1.2 Цілі планованої діяльності. 
Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним. 

Планована діяльність ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» полягає у реконструкції діючої 
АЗС № 14003/0 за адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9б. 

Планованою діяльністю передбачається реконструкція будівлі АЗС, заміна  
обладнання для зберігання та відпуску рідкого моторного палива (підземних 
резервуарів та паливо-розподільчих колонок), встановлення щогли 
блискавкозахисту, пожежного щита, благоустрій території, а також заміна 
існуючого стаціонарного автомобільного газозаправного обладнання із наземним 
резервуаром на стаціонарний заправник газу СЗГ-20 із підземним резервуаром 

Метою даної роботи є визначення доцільності і прийнятності планованої 
діяльності та обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, 
державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього 
середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період 
реконструкції діючої АЗС, а саме реконструкція будівлі АЗС, заміна  обладнання 
для зберігання та відпуску рідкого моторного палива (підземних резервуарів та 
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паливо-розподільчих колонок), встановлення щогли блискавкозахисту, 
пожежного щита, благоустрій території, а також заміна існуючого стаціонарного  
автомобільного газозаправного обладнання із наземним резервуаром на 
стаціонарний заправник газу СЗГ-20 із підземним резервуаром в період 
функціонування та після закінчення терміну її експлуатації, дати прогноз впливу 
на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з 
урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.  

Завданнями роботи є: оцінка впливу на довкілля (ОВД), тобто комплекс за-
ходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності та ступеню небезпеки 
впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду 
планованої господарської діяльності: 

- вивчення в регіональному плані природні умови території, яка межує з 
ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику 
поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та 
ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів 
природного середовища; 

- огляд природних ресурсів з обмеженим режимом їх використання, в тому 
числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного 
середовища; 

- оцінка можливих змін в природних та антропогенних екосистемах; 
- аналіз складу ґрунтів, рівня залягання ґрунтових вод, виявлення особли-

вості  гідрогеологічних умов майданчика, за результатами інженерно-геологічних 
вишукувань оцінка ступеню захищеності підземних вод від можливого 
техногенного забруднення; 

- оцінка ступеню можливого забруднення атмосферного простору викидами 
від об’єкту планованої діяльності; 

- визначення шляхів мінімізації негативного впливу на навколишнє 
середовище та біоту; 

- опис соціально-демографічної характеристики території під розміщення 
планованої діяльності та особливостей господарського використання прилеглої 
території по видах діяльності; 

- збір та аналіз інформації про об’єкти розміщення відходів виробництва 
(види та обсяги відходів, місця їх накопичення, експлуатаційні можливості); 

- запропонування альтернативи з різними екологічними наслідками; 
- розглядання сценаріїв антропогенних катастроф або руйнувань і способів 

ліквідації їх наслідків; 
- ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками 

здійснення запланованого проекту; 
- повідомлення громадськість про ефективність проекту і можливі 

екологічні наслідки. 
Ефективність роботи АЗС залежить від цілого ряду чинників: якості палива, 

його вартості, розташування, переліку додаткових послуг.  
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Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності 
обумовлений наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, 
створенням додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та 
державний бюджет. Застосування  СВГ, як моторного палива для автотранспорту,  
забезпечує переведення автопарку на більш економічний  і екологічно чистий  (у 
порівнянні з бензином і дизельним паливом) вид моторного палива. 

 
1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт 
Проектом передбачається реконструкція діючої АЗС,  
 Реконструкція діючої АЗС передбачає: 
- перепланування будівлі АЗС шляхом демонтажу існуючих перегородок та 

влаштування нових з відокремленням приміщень, що не призведе до  збільшення  
площі забудови; 

- заміна перекриття та збільшення висоти будівлі АЗС шляхом влаштування 
парапету покрівлі; 

- демонтаж чотирьох існуючих підземних резервуарів для рідкого моторного 
палива та встановлення двох нових двохсекційних підземних резервуарів кожен 
об’ємом 30 м3, в одному з яких зберігатимуться бензини марок А-95 , А-95 МАХХ 
в другому-бензин марок А-92,  А-98), та встановлення одного трьохсекційного  
резервуаруа об’ємом 40 м3, призначений для зберігання дизельного палива, 
дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу нафтопродуктів; 

- демонтаж двох існуючих ПРК моделі Wayne Dresser 4/8 та встановлення 
трьох нових ПРК типу Quantium на 8 пістолетів та одної ПРК Quantium  на два 
рукава ; 

- демонтаж існуючого наземного газового модулю та встановлення 
стаціонарного заправника газу СЗГ-20 із підземним резервуаром V=19,95 м3. 

- демонтаж існуючої однорукавної газонаповнювальної колонки Шельф LPG 
101 та встановлення двох нових дворукавних газонаповнювальних колонок 
TATSUNO «BMP 512»; 

- встановлення щогли блискавкозахисту; 
- влаштування майданчика зливу ЗВГ; 
- встановлення пожежного щита; 
- благоустрій території. 
Розміщення технологічних будівель та споруд виконується таким чином, 

щоб витримати нормативні відстані між ними та будівлями і спорудами поза 
територією АЗС. 

Реалізація планованої діяльності планується в межах існуючої АЗС на 
земельній ділянці площею 0,2953 га (кадастровий номер 4810137200:15:004:0027), 
що використовується компанією на підставі Державного акту на право власності 
на земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829 та знаходиться за адресою: 54025, м. 
Миколаїв, просп. Героїв України, 9б.  
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Тимчасового відведення земель на час виконання будівельних робіт не 
передбачається. 

Копання котлованів під резервуар виконується з "бровки" екскаваторами 
ЕО-2621, ємністю ковша 0,5 м3 із доробкою ґрунту і підчисткою до проектних 
відміток вручну. Зворотна засипка бульдозером Д-271 і частково вручну, для 
транспортування ґрунту-автосамоскиди МАЗ-503. КАМАЗ.  

Монтаж підземного  резервуара, сталевих ферм, колон навісу проводити за 
допомогою стрілового автомобільного крану КС-2571 та КС-3571 
(вантажопідйомністю до 10 т без опор). Максимальна висота підйому 14,0 м. 

Для ущільнення ґрунту використовується каток на пневмоходу Д-445. 
 При проведенні будівельних робіт передбачається максимальне збереження 

існуючого ландшафту. 
 Захист повітряного середовища. При проведенні будівельних робіт 

можливий вплив на повітряне середовище буде від тимчасових джерел викидів, а 
саме від будівельної техніки, від зварювальних робіт. Вищевказані джерела є 
локальними, короткостроковими і суттєво не будуть впливати на навколишнє 
середовище. 

 Охорона поверхневих і підземних вод. При проведенні будівельних робіт не 
передбачається забруднення поверхневих та підземних вод.  

Охорона ґрунту. Для збереження родючого шару під час проведення 
будівництва об’єкту, проектом передбачається знаття родючого шару ґрунту та 
складування його на території підприємства. Після проведення будівельних робіт, 
знятий родючий шар використовується для влаштування газонів даної території.  

Охорона рослинного і тваринного світу, заповідних об’єктів. На території 
запроектованого об’єкту заповідні об’єкти, пам’ятки історії і культури відсутні. 
Популяцій коштовних і таких, що охороняються видів немає. На території, яка 
відводиться під АЗК, не помічені шляхи міграції птахів і тварин. Спеціальні 
заходи по охороні тваринного і рослинного світу проектом не передбачаються.  

Архітектурно-планувальні рішення прийняті у відповідності з діючими 
нормами і правилами проектування.  

Будівництво повинно вестись з дотриманням будівельних норм, правил і 
стандартів. 

При виконані монтажних робіт передбачаються наступні заходи з охорони 
навколишнього середовища:  

- при експлуатації будівельних машин та механізмів не допускається 
забруднення ґрунтово-рослинного шару паливо-мастильними матеріалами;  

- відходи, які утворилися в процесі будівництва, будуть розміщені на 
тимчасово відведеній ділянці з послідуючим вивезенням будівельного сміття по 
закінченню робіт.  



 

21 
 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності 

Планова діяльність АЗС ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (АЗС , розташованої по 
просп. Героїв України, 9б в м. Миколаїв)» належить до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»  

- ч.3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу 
природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-
басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму 
нафтового, скрапленого газу)» 

- ч.3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи 
продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для 
рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше» 

   Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним. На 
діючій АЗС виконуються такі основні технологічні процеси: приймання палива із 
автомобільного транспорту; зберігання палива у резервуарах та відпуск палива 
споживачам в автомобілі різних типів. Доставка нафтопродуктів здійснюється 
автоцистернами, із яких паливо через швидкороз’ємні муфти по трубопроводах 
зливається в підземні резервуари об’ємом по 25 м3 кожен (3 од. для зберігання 
бензину та 1 од. для д/палива). Заправка автомобілів бензином і д/паливом 
здійснюється за допомогою двох колонок моделі Wayne Dresser 4/8. ЗВГ 
доставляється на АЗС в спецавтоцистернах та перекачується в наземну 
горизонтальну ємність об’ємом 10 м3. Наповнення балонів газобалонних 
автомобілів ЗВГ здійснюється за допомогою однорукавної газонаповнювальної 
 колонки Шельф LPG 101.  
      Після проведення планованої реконструкції, на   АЗС відбуватиметься прий-
мання, зберігання і заправка автомобільного транспорту бензином марки А-92, А-
98, А-95, А-95 МАХХ,  дизельнмим паливом, дизельним  паливом МАХХ, 
скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутан) 
       Доставка нафтопродуктів здійснюється автоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливається в  два підземні двохсекційні 
резервуари, кожен об’ємом 30 м3, в одному з яких зберігатимуться бензини марок 
А-95 , А-95 МАХХ в другому-бензин марок А-92,  А-98), та встановлення одного 
трьохсекційного  резервуаруа об’ємом 40 м3, призначений для зберігання 
дизельного палива, дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу 
нафтопродуктів. Надалі пролиті нафтопродукти вивозяться для подальшої 
переробки. 
        На люках горловин відсіків резервуарів запроектовані усі необхідні 
технологічні пристрої зливне, нагнітальне, дихальне, замірне електронне та 
механічне обладнання. Зливні лінії нафтопродукту обладнані 
вогнезапобіжниками з фільтрами.  
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           Підземні двохсекційні резервуари об’ємом 30 м3 кожен обладнані 
дихальними клапанами на кожну секцію.         
          Дихальні клапани трьохсекційного  резервуару для зберігання  дизельного 
палива  об’єднані в один дихальний клапан.                 
           Заправка автотранспорту нафтопродуктами здійснюватимуться за 
допомогою трьох ПРК Quantium обладнаних 8 «пістолетами» та одної ПРК 
Quantium  на два рукава потужністю 40 л/хв. Одна колонка обслуговує водночас 
двох клієнтів.  
          Колонки встановлені  на острівки , зі сторони заїзду на яких, пердбачені 
колесовідбійні бруси, які захищють ПРК від аврійного та міханічного 
пошкодження. 
         Роздавальні  крани колонок  оснащені системою «Вентурі», яка автоматич-
но закриває кран, якщо паливо досягає краю труби стоку. В паливороздавальному 
шлюзі вбудована  система відсоса парів (рекуперація), яка всмоктує пари палива 
при заправці  по розташованому всередині основного шлангу шлангом 
газовідводу. Роздавальний кран додатково обладнаний на носику отвором для 
всмактування парів, який з’єднаний з шлангом газовідводу. 
        АЗС передбачає заправку автомобілів скрапленим вуглеводневим газом 
(пропан-бутан). 

ЗВГ доставляється на АЗС в спецавтоцистернах та перекачується в підземну  
ємність об’ємом 19,95 м3 стаціонарного заправника газу СЗГ-20. Наповнення 
балонів газобалонних автомобілів ЗВГ здійснюється за допомогою двох нових 
дворукавних газонаповнювальних колонок TATSUNO «BMP 512»; 

 Заправка балонів автотранспорту здійснюється шляхом під'єднання 
струбцини газонаповнювального пістолету до перехідника, який встановлюється 
на газобалонну установку автомобіля перед заповненням балонів ЗВГ. При цьому 
в атмосферне повітря, після перекриття подачі газу на газобалонну установку 
автомобіля, поступає маса газу ЗВГ(бутану та пропану), що міститься в 
циліндричній частині струбцини пістолету, що з’єднує струбцину з пістолетом 
заправної колонки.

Обладнання, арматура,трубопроводи і прилади КВП і АГЗП забезпечують: 
- наповнення резервуарів ЗВГ; 
- подачу ЗВГ на колонку заправну; 
- контроль за тиском газу в резервуарі; 
- автоматичне відключення живлення насоса при досягнені min чи max 

рівнів СВГ у резервуарі; 
- відключення потоку газу у разі обриву наповнювальних шлангів. 

        Рідка фаза ЗВГ надходить у фільтр колонки  і через зворотній клапан у 
сепаратор парової фази. Парова фаза повертається в резервуар. Рідка фаза 
проходить через напірний кран, зворотній клапан, вимірювальний прилад і далі 
через запобіжну муфту в шланг і роздавальний пістолет 
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       Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС після реконструкції: бен-
зин А-92 – 490 м3/рік; бензин А-95 –610 м3/рік; бензин А-95 МАХХ – 120 м3/рік; 
бензин А-98 -100 м3/рік, д/паливо – 550 м3/рік; д/паливо МАХХ – 150 м3/рік; ЗВГ 
– 2500 м3/рік. 

Проектна продуктивність АЗС по заправці рідким моторним паливом – 250 
заправок за добу; проектна пропускна здатність АГЗП – 100 авто/добу. 

Режим роботи АЗС цілодобовий, 365 днів на рік в три зміни по 8 годин. 
Обслуговуючий персонал працює позмінно, загальна кількість працівників АЗС – 
18 чоловік. 

Для забезпечення  живлення АЗС  під час виключення електроенергії 
передбачається резервний дизель-генератор типу FDG 40 MS (P=32 кВ) 
         На АЗС запланована ручна мийка автомобілів (пост прибирально-мийних 
робіт) призначена для миття легкових автомашин. На посту передбачено 
виконувати наступні види робіт: 
- обливання кузова автомобіля водою з використанням апарата високого тиску для 
видален-ня крупної фракції бруду з кузова і коліс автомобіля і очистки дисків; 
- нанесення високоефективного очищаючого засобу – активної піни для 
розчинення відкла-день і бруду; 
- відмивання розчиненого бруду і залишків самого миючого засобу з поверхні 
автомобіля струменем води з апарату високого тиску; 
- нанесення захисного воску; 
- ручна сушка із застосуванням стиснутого повітря. 
           Для мийки автомашин передбачена оборотна система  водопостачання з 
використанням установки рециркуляції води, яка оснащена високоякісними 
фільтрами з механічним і хімічним очищенням води. 
          Вимоги до води, яка використовується для миття автомашин: 
- температура – 5 – 40ºС; 
- замулені речовини – 40 мг/л; 
- ефіророзчинні речовини – 15 мг/л; 
- рН – 6,5 – 8,5; 
- жорсткість загальна – 18 мг-екв/л; 
- сухий залишок – 2 000 мг/л; 
- залізо – 5,0 мг/л. 
          В процесі миття автомобіля забруднена вода по ухилах підлоги стікає 
водоприймальні лотки, в яких затримується сміття й пісок. Далі вода перетікає в 
мулонакопичувач (три бетонні колодязі Ø2 000 мм робочим об’ємом близько 7 
м3). Для економії водних ресурсів передбачено використання системи оборотного 
водопостачання з багатоступеневим очищенням стічних вод: 
- 1 ступінь – очищення води від тяжких домішок в приямку мийного відділення 
(піскоуловлю-вачі); 
- 2 ступінь – очищення води від нафтопродуктів і замулених речовин в 
мулонакопичувачі очисних споруд автомийки; 
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- 3 ступінь – додаткове очищення води від нафтопродуктів і замулених речовин в 
насосній шахті очисних споруд автомийки; 
- 4 ступінь – очищення води на системі очистки та рециркуляції води «Акваріус-
1500». 
        Забруднена на мийці вода має такі параметри: 

- нафтопродукти – до 55 мг/л; 
- завислі частинки до 2 000 мг/л. 

         Очищена вода має такі параметри: 
           - нафтопродукти – до 2,5 мг/л; 
           - завислі частинки – до 25 мг/л. 
          Влаштування поста прибирально - мийних робіт дозволяє зменшити 
забруднення міста автотранспортом занесеним болотом і порохами, дозволяє 
зменшити кількість «диких» мийок на берегах річок, ставків та у дворах 
населених пунктів 

На АЗК передбачено надання сервісних послуг водіям та пасажирам. Пункт 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає магазин з продажу 
супутніх товарів та ідальню з кухнею, для харчування водіїв та пасажирів . Кухню  
плановано обладнати пароконвектоматом, грилем, холодильником, мийкою 
посуду. Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну стійку.  

 
Інженерне забезпечення об’єкту 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
Водопостачання будівлі АЗС існуюче, централізоване від міської мережі. 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА    КАНАЛІЗАЦІЯ 
Господарсько-побутова каналізація будівлі АЗС існуюча, та передбачена в 

міську каналізаційну мережу. 
ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ З МІСЦЬ ЛОКАЛЬНИХ ЗАБРУДНЕНЬ 

НАФТОПРОДУКТАМИ 
Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень 

забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі 
ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту для очистки на 
сепараторі нафтопродуктів SWOBK З компанії "Еколайн" продуктивністю 3 л/сек. 
Дощові води з лотків, які розташовані на в'їзді і виїзді з АЗС, очищаються від 
нафтопродуктів в колодязях доочистки. Очищені стоки відводяться в систему 
дощової каналізації. 

На даній автозаправній станції використовуються очисні споруди стічних 
вод, сепаратор нафтопродуктів типу SWOBK-3 (Фірма « J P R systeш», Польща; 
представник у м .Київ ТОВ «Еколайн »).  

Для запобігання попадання палива у систему дощової каналізації з вузлів 
зливу палива у випадку розгерметизації автоцистерни запроектований колодязь з 
засувками. Для прийняття аварійного розливу нафтопродуктів передбачений 
резервуар пролитих нафтопродуктів. 
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ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 
Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне відведення 

дощових і талих вод з покрівлі будинку АЗС, навісу і з території АЗС в існуючу 
дощову каналізацію. 

ОПАЛЕННЯ. 
Опалення приміщень операторної здійснюється за допомогою електричних 

конвекторів. 
ВЕНТИЛЯЦІЯ 
Проектом передбачається система витяжної вентиляції у всіх приміщеннях з 

механічним і частково, природнім спонуканням. Механічна витяжка здійснюється 
за допомогою осьових вентиляторів. Повітропроводи системи вентиляції 
прокладаються в конструкції підшивної стелі. Вентагрегати систем заблоковані з 
системою пожежогасіння для автоматичного відключення при пожежі. 

КОНДИЦІЮВАННЯ 
Для забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря в 

примішенях передбачено установку одного касетного кондиціонера (хладагент 
R410А). Зовнішній блок кондиціонера встановлюється стіні будівлі АЗС. 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
Живлення 0.4 кВт здійснюється від існуючого розподільчого щита (ГРЩ) до 

щита автоматизації та управління (ЩАУ), від якого  відбувається  розподіл 
електроенергії до електрообладнання  АЗС. Споживачами електроенергії є 
електронасосний агрегат, манометр, датчик рівня, колонки газороздавальної 
системи. 

Для захисту від статичної електрики  і захисту від вторинних проявів 
блискавки всі металоконструкції АЗС, металеві  корпуси технологічного 
обладнання, технологічні трубопроводи , електрообладнання приєднуються до 
контуру захисного заземлення. 

ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ . 
Захист приміщень будівлі АЗС технічними засобами пожежної сигналізації –

існуючий. 
Прилад приймально-контрольний пожежний-існуючий. 

        В якості  технічних засобів виявлення пожежі проектом передбачено 
встановлення біля ПРК АГЗП пожежного оповіщувача вибухозахищеного 
виконання СПР-Ех.  
       Блискавкозахист виконаний згідно вимог ДСТУ Б В.2.5-38..2008 
      Заходи по забезпеченню вибухової та вибухопожежної безпеки передбачені 
згідно ДБН В.1.1-7:2016 „Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 
вимоги”, ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди", ДБН 
В 2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-28:2010 “Будинки 
адміністративного та побутового призначення”, "Правила пожежної безпеки в 
Україні". 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 
(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а 
також випромінення, які виникають у результаті виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності. 
Інженерна підготовка території включає планування реконструкції існуючої 

АЗС. Реконструкція існуючої АЗС передбачає: 
- перепланування будівлі АЗС шляхом демонтажу існуючих перегородок та 

влаштування нових з відокремленням приміщень, що не призведе до  збільшення 
площі забудови; 

- заміна перекриття та збільшення висоти будівлі АЗС шляхом влаштування 
парапету покрівлі; 

- демонтаж чотирьох існуючих підземних резервуарів для рідкого моторного 
палива та встановлення двох нових двохсекційних підземних резервуарів кожен 
об’ємом 30 м3, в одному з яких зберігатимуться бензини марок А-95 , А-95 МАХХ 
в другому-бензин марок А-92,  А-98), та встановлення одного трьохсекційного  
резервуаруа об’ємом 40 м3, призначений для зберігання дизельного палива, 
дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу нафтопродуктів; 

- демонтаж двох існуючих ПРК моделі Wayne Dresser 4/8 та встановлення 
трьох нових ПРК типу Quantium на 8 рукавів та одної ПРК Quantium  на два рукава  

- демонтаж існуючого наземного газового модулю та встановлення 
стаціонарного заправника газу СЗГ-20 із підземним резервуаром V=19,95 м3. 

- демонтаж існуючої однорукавної газонаповнювальної колонки Шельф LPG 
101 та встановлення двох нових дворукавних газонаповнювальних колонок 
TATSUNO «BMP 512»; 

- встановлення щогли блискавкозахисту; 
- влаштування майданчика зливу ЗВГ; 
- встановлення пожежного щита; 
- благоустрій території. 
Необхідна еколого-інженерна підготовка потребує копання котлованів для 

встановлення підземної ємності для зберігання ЗВГ, установку паливорозда-
вальних колонок, влаштування навісу . 

Навантаження на навколишнє середовище у такому випадку відбувається в 
основному на атмосферу. При цьому викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря виключно від автотранспорту та техніки незначні (не 
наблизяться за своїми показниками до ГДК на межі житлової забудови), тимчасові 
та нерегулярні.  

Також, будуть утворюватися супутні відходи при демонтажі та монтажі 
обладнання.  
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Накопичення здійснюється до обсягів, що дозволяють організувати їх 
передачу з точки зору економічної доцільності, за умови дотримання діючих норм 
щодо поводження з промисловими відходами. 

Небезпечні та отруйні речовини у будівництві не будуть використовуватись, 
будівельні відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям. 

Вплив на довкілля, за нормальних умов експлуатації, зумовлений  в 
основному викидами в атмосферне повітря, характеристика чого  наведена в 
розділі 1.5.2 та рівнів шуму від руху автотранспорту – в розділі 5.3. 

Об’єктом фізичного впливу є житлова забудова (80 метрів в східному 
напрямку).  Відповідно до режиму роботи технологічне обладнання та транспорт 
відносяться до джерел непостійного шуму, планований фізичний вплив на 
житлову зону від діяльності підприємства не перевищить нормативних рівнів.  

Межа розповсюдження шуму знадитиметься в межах виробничого 
майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 

У відповідності до характеристик обладнання, що проектується, установка та 
експлуатація джерел ультразвуку на майданчику не передбачається. 

У відповідності до характеристик планованої діяльності, установка та 
експлуатація джерел іонізуючого випромінювання не передбачається, внаслідок 
чого вплив планованої діяльності на оточуюче середовище по фактору іонізуючих 
випромінювань не прогнозується. 

Виконання заходів по віброізоляції технологічного обладнання, постійний 
контроль за справністю обладнання та його експлуатація тільки в справному стані, 
експлуатація автотранспорту з обмеженою швидкістю руху забезпечать зниження 
поширеної вібрації. 

Таким чином, вібраційний вплив та вплив електромагнітних випромінювань 
об’єкту на навколишнє середовище характеризується як тимчасовий та 
обмежений у просторі та не спричиняє незворотних негативних впливів на дов-
кілля, може бути оцінений як незначний та допустимий.  

Вплив  на  ґрунти  та водні об’єкти матиме незначний характер.   Незначним  
джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні 
матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного 
впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для 
побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. 
При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії. 

На дільниці відсутні небезпечні інженерно-геологічні процеси. 
Об’єкти природного заповідного фонду в районі АЗС відсутні. 

 
 

1.5.1. Утворення відходів. 
Згідно статті 1 Закону України «Про відходи», відходи - це будь-які 

речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи 
споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої 
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споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення 
чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися 
шляхом утилізації чи видалення. 

Передбачено роздільне збирання побутових відходів згідно з Наказом № 133 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 01.08.2011 р. «Про затвердження Методики роздільного 
збирання побутових відходів»  

Розрахунок можливого утворення відходів при підготовчих і будівельно-
монтажних роботах 

1. Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
Відхід буде утворюватися при проведенні розконсервації вузлів 

технологічного обладнання. Обсяг утворення відходу визначаємо за формулою: 
М = m / (1- k), т/період будівництва 

де:    m – кількість сухих обтиральних матеріалів, що планується використати, 
m=0,01 т/період будівництва, 

k – вміст масла в обтиральних матеріалах, k=0,2. 
Отже, обсяг утворення відходу становитиме:  
М = 0,01/(1-0,2) = 0,013 т/період будівництва 

2. Відходи змішані будівництва
Будівельні відходи можуть складатися з  залишків бетону, піску, каміння та 

ін. Досвід реалізації подібних проектів дозволяє стверджувати, що загальний 
об’єм відходів від будівництва не перевищуватиме 0,2 т за весь період 
будівництва. 

3. Відходи, одержані у процесах зварювання (недогарки електродів)
Зварювальні електроди використовуються для монтажних робіт. У відходи 

йдуть недогарки. Відповідно до ВНБ Г 1-218-006:2006/ Укравтодор Виробничі 
норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів для 
електродів діаметром від 2 до 3мм із стержнем з вуглецевої середньолегованої 
сталі втрати електродів на огарки складають 14,3 %.  

Кількість недогарків зварювальних електродів визначається за формулою: 
M = G × n, т/період будівництва 

де: G - максимальна кількість використаних електродів, G=0,03т/період 
будівництва; 

n - норматив утворення недогарків від витрати електродів. 
Обсяг утворення відходу дорівнює: 
M = 0,03 × 0,143 = 0,0043 т/період будівництва 
4. Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн.
Згідно з нормами утворення твердих побутових відходів (Постанова КМУ від 

10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 
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вивезення побутових відходів”) норма утворення твердих побутових відходів на 
одну людину становить 0,3 кг/день.  

Орієнтована кількість робітників що будуть займатися будівництвом в 
найбільш численну зміну – 10. 

10 робітників * 0,3 кг/день * 60 робочих днів / 1000 = 0,18 т/період 
будівництва. 

Слід зазначити, що ремонт та технічне обслуговування будівельної техніки 
та механізмів буде виконуватись підрядною організацією, що займатиметься 
будівництвом, тому відходи, що утворюватимуться при їх експлуатації 
(акумулятори відпрацьовані, шини відпрацьовані, фільтра відпрацьовані та ін.), у 
даному звіті не враховані. 

Відомості про склад і властивості відходів, що будуть утворюватися при 
будівництві, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного 
середовища та здоров’я людини наведені нижче у таблиці. 

                                                                                                   Таблиця 1.5.1 
Назва 
відходів 

Клас 
небезп
еки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5 

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 
відпра-

цьовані чи 
забрудне-ні 

ІІІ 

Бавовняні текстильні 
вироби 70 %; 
Вуглеводні 

(C6H10O5)n 20 %; 
Механічні домішки 

10 % 

Тверда, горюча  
речовина, не  
розчинна  у  

воді. 
Теплотворна 
здатність 

відходу – 7,63 
кВт/кг 

При порушенні правил зберігання можливе 
забруднення ґрунту та води мінеральними 

маслами. Забруднення ґрунту 
нафтопродуктами може призвести до 

глибоких незворотних змін, що ведуть до 
змін ґрунтового профілю та до втрати 

родючості. При попаданні в водну середу 
порушуються процеси газообміну та 

фотосинтезу, що призводить до загибелі 
флори та фауни. Токсичність 

обумовлюється наявністю мінеральних 
масел. Мінеральні масла являються 

первинними подразниками шкіри. Деякі  
вуглеводні мають канцерогенний характер. 
При вдиханні парів вуглеводних можлива 
головна біль, запаморочення, нудота, 

подразнення верхніх  дихальних  шляхів 
 

Відходи 
змішані 

будівництва 
та знесення 
будівель і 
споруд 

ІV 

СаО  3%; 
Цемент  (силікати,  
алюмінати  та  

ферити  кальцію)  
40%; 

SiO2  47% 
Fe2O3  5%; 
Al2O3  2% 
Na2O  1%; 
K2O  1% 

СаО+MgO  1% 

Тверда, не  
горюча  
речовина,  
частково 

розчинна  у  
воді. 

В навколишньому середовищі шкідливих 
речовин не утворює. Проникнення 
розчинних речовин у ґрунтові води 
погіршує її якість. Пилова фракція 

забруднює повітря. При порушенні правил 
зберігання відходів можливе  забруднення 

території. 

Відходи 
комунальні 

(міські) 
змішані, у 

ІV 

Залізо  8,2 %; 
Папір 35,6 %; 

Пластмаса  1,1 %; 
Каучук  1,5 %; 
Скло  8,3 %; 

Тверді  
речовини, не 

розчинні  у воді,  
горючі. 

Теплотворна 

При порушенні  правил  зберігання  
можливе  зараження  населення  

збудниками  інфекційних  та  паразитарних  
захворювань  від  комунальних  відходів. 
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Назва 
відходів 

Клас 
небезп
еки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5 
т.ч. сміття з 

урн 
Текстильні вироби 

1,9%; 
Деревина  2,5 %; 
Харчові  відходи  

23,7; 
Дворові  відходи 15,5 

%; 
Різні  відходи  1,7%. 

здатність від  
3,5  до  12  
МДж/кг 

Можливе  забруднення  території  
підприємства  сміттям. 

 
Нижче у таблиці наведений перелік відходів, які утворюватимуться при 

будівництві, їх орієнтована кількість та рекомендовані шляхи поводження з ними. 
Класифікація відходів проведена згідно ДК 005-96 «Класифікатор відходів». 

 
                                                                                                                                           

Таблиця 1.5.2              

Назва відходів 
Код відходів 
за ДК 005-96 

Клас 
небе-
зпеки 

Процес 
утворення 

Орієнтовний 
обсяг 

утворення 

Рекомендова
ні шляхи 

поводження з 
відходами 

1 2 3 4 5 6 
Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.06 ІІІ 

Розконсервація 
вузлів 

технологічного 
обладнання 

0,013 т/період 
будівництва 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 

згідно 
укладених угод 

Відходи змішані 
будівництва та 

знесення будівель 
і споруд 

4510.2.9.09 ІV 
Будівельно-

монтажні роботи 
0,2 т/період 
будівництва 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 

згідно 
укладених угод 

Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, 
у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01 ІV 
Побутові потреби 

робітників 
0,18 т/період 
будівництва 

Збирання 
утворених 
відходів у 

контейнери з 
наступною 
передачею на 
полігон ТПВ 

(згідно 
договору) 

Відходи, держані 
у процесах зва-
рювання (недо-
гарки електродів) 

2820.2.1.20 ІV 

 
Зварювальні 

роботи 
0,0043 т/ 
період 

будівництва 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 
Всього відходів, в т.ч.: 
ІІІ клас небезпеки  
ІV клас небезпеки 

0,3973 т / період будівництва 
0,013 т / період будівництва 
0,3843 т / період будівництва 
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Розрахунок можливого утворення відходів при експлуатації 

1. Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафто-
продукти. 

Відповідно до ГОСТ 1510-84 зачищення резервуарів необхідно проводити 
не рідше 1 разу на 2 роки.  Зачищення проводиться спеціалізованою організацією. 
У результаті зачистки утворюються відходи нафтопродуктів, непридатні до 
подальшого використання. 
              Розрахунок проводиться згідно з п.1.7.2 «Временных методических 
рекомендаций по расчету нормативов образования отходов производства и 
потребления» по формулі:  
М = V х k x 10-3 т/рік; 
де: V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарі, т/рік; 
k – питомий норматив утворення нафтошламу на 1 тону палива, що зберігається, 
кг/т, (для резервуарів з бензинами k = 0,04 кг на 1 т бензину, для резервуарів з 
дизпаливом k = 0,9 кг на 1 т дизпалива). 
М бенз = 927 х 0,04 х 10 -3 = 0,037 т/рік; 
М дп = 588х 0,9 х 10 -3 = 0,529 т/рік; 
М = М бенз + М дп = 0,037 т/рік + 0,529 т/рік = 0,566 т/рік. 

2. Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014 

випадково облиті нафтопродуктами частини автомобілів, мотоциклів або 
металевих каністр до пуску двигунів водіями насухо протираються, при цьому 
можливе утворення матеріалів обтиральних, забруднених нафтопродуктами.  При 
дотриманні Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014 та 
інструкцій з охорони праці для автозаправника розлив нафтопродуктів  
теоретично виключено, однак, як показує практика, при заправці нафтопродуктів 
такі випадки не виключені. 

Обсяг утворення відходу визначаємо за формулою: 
М = m / (1- k), т/рік 

де:    m – кількість сухих обтиральних матеріалів, що планується вико-
ристати, m=0,008 т/рік, 

k – вміст масла та нафтопродуктів в обтиральних матеріалах, k=0,2. 
Отже, обсяг утворення відходу становитиме:  

М = 0,008/(1-0,2) = 0,010 т/рік 

3. Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
Норма утворення забрудненого піску (0,1 т піску на 1000 м3 обороту 

нафтопродуктів в рік) прийнята по аналогії з іншими діючими підприємствами, і 
вираховується по формулі: 
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                                                   M = Q × q 
де:     q - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м3; 
Q - оборот нафтопродуктів по АЗС, тис.м3 /рік. 
Отже, обсяг утворення відходу становитиме:  
М=1,92 × 0,1 =0,192 т/рік 
 
4. Залишки, одержані у процесі вилучення піску та суміш речовин мастильних 

та масел нафтових, одержана від вилучення масел із вод стічних. 
Кількість дощових вод, що підлягають очищенню (л/сек) визначається згідно 

ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013 «Споруди для очищення поверхневих стічних вод. 
Настанова з проектування» по формулі: 

                                                Qсек=qr × η × F 
де:    qr - інтенсивність дощового стоку з 1 га при розрахунковій тривалості 

дощу 20 хв; qr =4,5 л/сек 
η – коефіцієнт, що враховує нерівномірність дощу; η=1,0; 
F - площа стоку, F=0,06 га 
                               Qсек=4,5 × 1 × 0,06 = 0,27 л/сек 
Річна кількість зливових вод з території АЗС (м3/рік), визначається за 

формулою: 
                                           Wg=W × F, 
де: W - річна кількість зливових стоків з 1 га (м3), розраховується за 

формулою: 
                                        W=10 × hg × Ψ  
де:    hg – середня кількість опадів за рік; приймається за даними Центральної 

геофізичної обсерваторії; hg= 567 мм; 
Ψ – середній коефіцієнт стоку, який залежить від  роду поверхонь і їх площі, 

Ψ=0,8; 
W=10 × 550 × 0,8 = 4400 м3  
Wg=4400 × 0,06 = 264,0 м3/рік 
Загальна кількість затриманих речовин визначається за формулою: 
Мн=(С1-С2) × Wg × 10-3 
де: С1, С2 – вміст забруднюючих речовин у стічних водах до та після очистки, 

кг/м3. 
Якісна характеристика дощових стоків згідно ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди 

транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»: 
- до очищення: 
- завислі речовини - 500 мг/л (або 0,5 кг/м3); 
- нафтопродукти – 40 мг/л (або 0,04 кг/м3). 
- після очищення: 
- завислі речовини – 10,0 мг/л (або 0,01 кг/м3); 
- нафтопродукти – 0,3 мг/л (або 0,0003 кг/м3). 
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Таким чином, обсяг утворення залишків, одержаних у процесі вилучення 
піску становитиме: 

Мн=(0,5-0,01) × 264,0 × 10-3=0,129 т/рік 
Обсяг утворення суміші речовин мастильних та масел нафтових, одержана 

від вилучення масел із вод стічних становитиме: 
Мн=(0,04-0,0003) × 264,0 × 10-3=0,010 т/рік 
 
5. Спецодяг зношений 
Кількість робітників, що забезпечуватимуться захисним спецодягом на 

підприємстві – 10 працівників. На одного працівника необхідно 1 комплект 
спецодягу на рік. Середня вага одного комплекту  - 1,5 кг. 

Обсяг утворення зношеного спецодягу становить: 
10 робітників × 1 комплект / рік × 1,5 кг/комплект / 1000=0,015 т/рік 
 
6. Спецвзуття зношене 
Кількість робітників, що забезпечуватимуться захисним спецвзуттям на 

підприємстві – 10 працівників. На одного працівника необхідний 1 комплект 
спецвзуття на рік. Середня вага одного комплекту  - 3 кг. 

Обсяг утворення зношеного спецвзуття становить: 
10 робітників × 1 комплект / рік × 3 кг/комплект / 1000=0,030 т/рік 
 
7. Тверді побутові відходи 
Згідно з нормами утворення твердих побутових відходів (Постанова КМУ від 

10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 
вивезення побутових відходів») норма утворення твердих побутових відходів на 
одну людину становить 0,3 кг/день.  

Кількість робітників – 10. 
Режим роботи  – 365 робочих днів/рік. 
10 робітники × 0,3 кг/день × 365 робочих днів / 1000 = 1,095т/рік 
Норма накопичення твердих побутових відходів на 1 м2 сервісного 

обслуговування становить 0,3 кг/добу. Площа приміщення сервісного  
обслуговування становить – 173,75 м2 . Таким чином, від приміщень сервісного 
обслуговування  утворюється: 

173,75 м2× 0,3 кг/добу × 365 робочих днів / 1000 = 19,02т/рік 
Територія АЗК, яка піддається прибиранню і має тверде покриття, становить 

300 м2 . З одного квадратного метра площі, що має тверде покриття, в рік 
утворюється 0,012 м3 твердих побутових відходів (сміття з території), щільністю 
0,25 т/м3 , тобто 0,9 т/рік.  

Сумарна кількість твердих побутових відходів складе:  
1,095 + 19,02 + 0,9 = 21,01 т/рік 
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8. Лампи люміесцентні.
            Люмінесцентні лампи на АЗК не використовуються, в зв’язку з переходом  
на більше економне світлодіодне освітлення. Світлодіодні лампи не містять 
ніяких отруйних речовин, 

Відомості про склад і властивості відходів, що будуть утворюватися при 
експлуатації АЗС, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього 
природного середовища та здоров’я людини наведені нижче у таблиці. 

Таблиця 1.5.3 

Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5

Залишки 
очищення 

резервуарів для 
зберігання, що 

містять 
нафтопродукти 

ІІІ 

Парафіни та 
изопарафіни до 

47% 
Нафтенові  

CnH2n  до  17% 
Ароматичні  
вуглеводні  

С6Н5R  до  30% 
Неграничні  
вуглеводні до  

6% 
Вміст 

забруднюючих 
домішків 20 % 

Органічна 
рідка речовина, 
не розчинна  у 
воді, горюча, 
легкоспалахую

ча. 
Температура  
кипіння  110-

3250С. 

При  порушенні  правил  зберігання  
можливе  забруднення  ґрунту  та  води  
нафтопродукта-ми.  Забруднення  ґрунту  
нафтопродуктами  може  призвести  до  
глибоких  незворотних  змін,  що  ведуть  
до  змін  ґрунтового  профі-лю  та  до  
втрати  родючості.  При  попаданні  в  
водну  середу  порушуються  процеси  
газо-обміну  та  фотосинтезу,  що  
призводить  до  загибелі  флори  та  фауни.  
Токсичність  обу-мовлюється  наявністю  
мінеральних  масел. Мінеральні  масла  
являються  первинними подразниками 
шкіри. Деякі вуглеводні мають 
канцерогенний  характер. При вдиханні 
пара вуглеводних можлива  головна біль, 
запамо-рочення, нудота, роздражнення 
верхніх  диха-льних  шляхів 

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

ІІІ 

Бавовняні 
текстильні 
вироби 70 %; 
Вуглеводні 
(C6H10O5)n 

20 %; 
Механічні 

домішки 10 % 

Тверда, горюча  
речовина, не  
розчинна  у  

воді. 
Теплотворна 
здатність 

відходу – 7,63 
кВт/кг 

При порушенні правил зберігання можливе 
забруднення ґрунту та води мінеральними 
маслами. Забруднення ґрунту нафтопродук-
тами може призвести до глибоких незворо-
тних змін, що ведуть до змін ґрунтового 
про-філю та до втрати родючості. При 
попаданні в водну середу порушуються 
процеси газооб-міну та фотосинтезу, що 
призводить до заги-белі флори та фауни. 
Токсичність - наявністю мінеральних масел. 
Мінеральні масла явля-ються первинними 
подразниками шкіри. Деякі  вуглеводні 
мають канцерогенний характер. При 
вдиханні парів вуглеводних можлива 
головна біль, запаморочення, нудота, 
подраз-нення верхніх  дихальних  шляхів 

Абсорбенти 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

ІІІ 

Кремнію  
двоокис SiO2  

55% 
Вуглеводні 

(CnH2n+2)  15% 
Кальцію  оксид  

CaO  15% 

Тверда  
речовина, не  
вибухова, 

пожежобезпеч
на, не розчинна  

у  воді. 
Теплотворна  

При порушенні правил зберігання можливе 
забруднення ґрунту та води 
нафтопродуктами від промасленого піску. 
Забруднення ґрунту нафтопродуктами може 
призвести до глибо-ких незворотних змін, 
що ведуть до змін ґрунтового профілю та до 
втрати родючості. При попаданні в водну 
середу порушуються процеси газообміну та 
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Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5 
Оксиди  

алюмінію,  
заліза AI2O3,  

Fe2O3  5% 
Нафтенові  
CnH2n  5% 
Ароматичні  
С6Н5R  5% 

здатність  
16300 кДж/кг 

фотосинтезу, що приз-водить до загибелі 
флори та фауни. Токсич-ність  
обумовлюється  наявністю  мінеральних  
масел. Мінеральні  масла  являються 
первин-ними  подразниками   шкіри. Деякі  
вуглевод-ні  мають канцерогенний  
характер. При  вди-ханні  пара  вуглеводних 
можлива головна  біль, запаморочення,  
нудота, роздражнення верхніх дихальних  
шляхів 

Суміш речовин 
мастильних та 
масел нафтових, 
одержана від 

вилучення масел 
з вод стічних 

ІІІ 

Полінафтени  
44,8% 

Ароматичні  
вуглеводні з 
нафтеновими 
кільцями СхНy 

33,2% 
Парафіни  та  
ізопарафіни до  

20,8%; 
Механічні  
домішки, 

асфальтени  до  
1,37% 

Карбони  та  
карбіди  до  

2,04% 
Ті,  що  не  
горять  до  

0,43% 

Органічна  
рідка  

речовина,  не  
розчинна  у  
воді,  горюча. 
Температура  
самовспалаху 

360 0С. 

Можливе забруднення ґрунту та води 
мінера-льними маслами.  Забруднення  
ґрунту  нафто-продуктами  може  призвести  
до  глибоких незворотних змін, що ведуть 
до змін  ґрунто-вого  профілю  та  до  втрати  
родючості.  При  попаданні  в  водну  середу  
порушуються  процеси  газообміну  та  
фотосинтезу,  що  призводить  до  загибелі  
флори  та  фауни.  Токсичність 
обумовлюється наявністю міне-ральних 
масел. Мінеральні масла являються 
первинними роздражнювачами шкіри. 
Деякі вуглеводні мають канцерогенний 
характер. При вдиханні пара вуглеводних 
можлива головна біль, головокружіння, 
нудота, роздражнення верхніх дихальних  
шляхів 

Залишки, 
одержані у 
процесі 

вилучення піску 

ІV 

Вода 60%; 
Оксид кремнію 
SiO2  39,956%; 
Органічні 
сполуки: 

Хлориди 0,03%; 
Сульфати 

0,01%; 
Азот амонійний 

0,39*10-4%; 
Нітрати 0,004%; 

Фосфати 
0,0003%; 

Нафтопродукти 
0,05*10-4%; 
СПАР 0,2*10-

4%; 
Залізо 0,1*10-

4% 

Шламоподібна  
речовина, не 
розчинна у 

воді, 
дрібнодисперс
на фракція. 
Насипна  
щільність  

ρv=945 кг/м3. 

При  порушенні  правил  зберігання  
можливе  зараження  населення  збудниками  
інфекцій-них  та  паразитарних  
захворювань  від зали-шків , одержаних у 
процесі вилучення піску. Можливе  
забруднення ґрунту та повітря (парою 
сірководню, сапоніну, вуглекиснем). 
 

Одяг зношений 
чи зіпсований 

ІV 

Поліакрил 
(СН2=СН-С=N) 

15,3% 
Бавовна  

(C6H10O5)  
73,2% 

Тверда, горюча  
речовина,  не  
розчинна  у  

воді.  
Теплотворна  

Шкідливого  впливу  на  людину  не  
оказує. В  навколишньому  середовищі  
шкідливих  ре-човин  на  утворює.При 
порушенні  правил  зберігання  можливе  
забруднення  території  підприємства. 
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Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5 
Льон3,1% 
Пластмаса  

0,6% 
Поліестр 

(С16H8О4)n 7,1% 
Вовна  0,7% 

здатність  
18041 кДж/кг. 

Взуття зношене 
чи зіпсоване 

ІV 

Шкіра до 86%, 
у т. ч. 

С – 60%  Н – 
8% 

О - 11,5%  N - 
10% 

S - 0.4% 
Негорючі 

фракції  10,1% 
Підошва до 
10%,  у т. ч. 
С – 53,22 % 
Н – 7,09 % 
О - 7,76 % 
N - 0,5 % 
S - 1,34 % 
Негорючі  

фракції  -  30,09 
% 

Забруднення: 
Кремнію 
двоокис до 

2,4% 
Кальцію оксид 

до 1,6  % 

Тверда, горюча  
речовина,  не  
розчинна  у  
воді. Насипна  
щільність  

ρv=250 кг/м3. 
Теплотворна  
здатність  

29308 кДж/кг. 

Шкідливого  впливу  на  людину  не  оказує. 
В  навколишньому  середовищі  шкідливих  
ре-човин  на  утворює. При порушенні  
правил  зберігання  можливе  забруднення  
території  підприємства. 

Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, 
у т.ч. сміття з 

урн 

ІV 

Залізо  8,2 %; 
Папір 35,6 %; 
Пластмаса  1,1 

%; 
Каучук 1,5 %; 
Скло  8,3 %; 
Текстильні 
вироби 1,9%; 
Деревина 2,5%; 

Харчові  
відходи  23,7%; 

Дворові  
відходи 15,5%; 
Різні  відходи  

1,7%. 

Тверді  
речовини, не 
розчинні  у 
воді,  горючі. 
Теплотворна 
здатність від  

3,5  до  12  
МДж/кг 

При порушенні  правил  зберігання  
можливе  зараження  населення  
збудниками  інфекцій-них  та  
паразитарних  захворювань  від  кому-
нальних  відходів. 
Можливе  забруднення  території  
підприємства  сміттям. 

 
Нижче у таблиці наведений перелік відходів, які утворюватимуться 

при експлуатації об’єкту, їх орієнтована кількість та рекомендовані шляхи 
поводження з ними. Класифікація відходів проведена згідно ДК 005-96 
«Класифікатор відходів». 
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Таблиця 1.5.4 

Назва відходів 
Код відходів 
за ДК 005-96 

Клас 
небезпеки 

Процес 
утворення 

Орієнтовний 
обсяг 

утворення, 
т/рік 

Рекомендовані 
шляхи 

поводження з 
відходами 

1 2 3 4 5 6
Залишки 
очищення 

резервуарів для 
зберігання, що 

містять 
нафтопродукти 

6000.2.9.17 ІІІ 

Очистка 
резервуарів з 

нафтопродуктами 
від шламу 

0,566 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.06 ІІІ 
Видалення 
забруднень з 
обладнання 

0,010 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Абсорбенти 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.04 ІІІ 

Запобігання 
забрудненню 
території 

нафтопродуктами 

0,192 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 
Суміш речовин 
мастильних та 
масел нафтових, 
одержана від 

вилучення масел 
з вод стічних 

9030.2.9.03 ІІІ 
Очистка стічних 

вод 
0,01 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Залишки, 
одержані у 
процесі 

вилучення піску 

9030.2.9.02 ІV 
Очистка стічних 

вод 
0,129 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Одяг зношений 
чи зіпсований  

7710.3.1.13  ІV 
Забезпечення 
робітників 

захисним одягом 
0,015 

По закінченню 
терміну служби 

спецодяг 
залишається у 
розпорядженні 
працівників 

Взуття зношене 
чи зіпсоване  

7710.3.1.14 ІV 
Забезпечення 
робітників 

захисним взуттям 
0,030 

По закінченню 
терміну служби 
спецвзуття 

залишається у 
розпорядженні 
працівників 

Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, у 
т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01 
ІV 

Побутові потреби 
робітників; 
прибирання  

21,01 
Передача на 
полігон ТПВ 

(згідно договору) 

Всього відходів, в т.ч.: 
ІІІ клас небезпеки  
ІV клас небезпеки

21,79 т / рік 
0,778 т / рік 
21,01  т / рік 
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Накопичення здійснюється до обсягів, що дозволяють організувати їх 
передачу з точки зору економічної доцільності, за умови дотримання діючих норм 
щодо поводження з промисловими відходами.  

Прийнята схема поводження з промисловими відходами, що працює на 
підприємствах-аналогах, виключає попадання відходів у навколишнє середо-
вище при зберіганні або переміщенні відходів.  

Копії діючих договорів із спеціалізованими підприємствами щодо передачі 
відходів наведені  у Додатку 9. 

 
 

1.5.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
1.5.2.1. Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при будівельно-монтажних роботах . 
Роботи з проведення реконструкції об'єкту планованої діяльності будуть 

виконуватися за наступною схемою: 
- підготовчі роботи: планування майданчика будівництва, влаштування 

тимчасових під’їзних шляхів, встановлення захисної огорожі та ін.; 
- будівельно-монтажні роботи: земляні роботи, роботи по влаштуванню 

фундаментів, монтаж металоконструкцій, фарбування сталевих конструкцій та ін. 
Основними технологічними процесами, при яких виділяються забруднюючі 

речовини при проведенні будівельно-монтажних робіт будуть: 
- земляні роботи (виїмково-навантажувальні та планувальні роботи); 
- операції по газовому різанню та зварюванню металевих конструкцій; 
- малярні роботи; 
- робота двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки. 
Виконання монтажно-будівельних робіт буде здійснюватися у відповідності 

з ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». Визначення 
необхідної кількості будівельних матеріалів здійснюватиметься на етапі 
проектування. Дані щодо видів та кількості сировини та матеріалів, прийняті для 
розрахунку викидів забруднюючих речовин при будівельно-монтажних роботах, 
прийняті за даними аналогічних об’єктів. 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виїмковонавантажуваль-

них та планувальних роботах 
        Виконання технологічних процесів з виїмки ґрунту та плануванню території 
обумовлює  викиди в атмосферне повітря речовин у вигляді суспендованих 
твердих частинок, недиференційованих за складом, які утворюються при 
пересипці сипучих матеріалів. 
         Розрахунок викидів неорганічного пилу в атмосферу при виїмково – наван-
тажувальних  роботах та пересипанні сипучих матеріалів при планувальних робо- 
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тах проводимо згідно «Сборника методик по расчёту содержания загрязняющих 
веществ в выбросах неорганизованных источников загрязнения атмосферы» - 
Донецк, ОАО УкрНТЕК», 2000 р., по формулі: 
                                 Q = Р1* Р2* Р3* Р4* Р5* Р6*106/ 3600 
де: Q – об’єм викидів пилу при переробці (пересипка, переміщення) матеріалу 
г/сек; 

Р1 – вагова частка фракції пилу в матеріалі, яка визначається шляхом про-
мивки та просіювання середньої проби з виділенням фракції пилу, розмір якої  
0-200 мкм; Р1 = k1 (приймається по таблиці 4.3.1); 
Р2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; Р2 = k2 
(приймається по таблиці 4.3.1); 
Р3 – коефіцієнт, який враховує швидкість повітря в зоні роботи екскаватору;  
Р3 = k3 (приймається згідно таблиці 4.3.2); 
Р4 – коефіцієнт, який враховує вологість матеріалу; Р4 = k5 (приймається згід 
но таблиці 4.3.4); 
G – кількість матеріалу, який переробляється екскаватором, т/годину; 
Р5 – коефіцієнт, який враховує крупність матеріалу; Р5 = k7 (приймається 
згідно таблиці 4.3.5); 
Р6 – коефіцієнт, який враховує місцеві умови; Р6 = k4 (приймається згідно 
таблиці 4.3.3); 
В1 - коефіцієнт, що враховує висоту пересипу матеріалу (приймається згідно 
таблиці 4.3.7). 

       
       Валовий обсяг викидів (т) визначається за формулою: 
                                      Q' =Q·T·3600·10-6 
        де: Т - час роботи за весь період, годин. 

 
  

Техпроцес Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 G, 
т/годину

Т, 
годин/ 
період 
будівниц
тва 

В1 G, 
г/сек т/пері

од бу-
дівни
цтва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Розробка 
котловану 

0,05 0,02 1,2 0,01 0,6 1 32 10 0,4 0,0256 0,0009 

Оборотна 
засипка 

0,05 0,02 1,2 0,01 0,6 1 15 6 0,4 0,012 0,0003 

 
* Валові викиди (т/період будівництва) прийняті як сума значень викидів від усіх техпроцесів. 
 Максимально-разові викиди (г/сек) прийняті по найгіршому варіанту по максимальному значе 
ню г/сек викиду, що утворюються при здійсненні технологічних операцій за допомогою 
екскаватору (при оборотному засипанні котлованів та траншей). 
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Розрахунок  викидів  вихлопних газів при роботі автотехніки.	
Розрахунок витрати палива проводимо за Інструкцією, що затверджена 

Наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43 «Норми 
витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»  

0,01 Н 	 1 0,01  

Де: нормативна витрата палива, л/день; 

       Нsan – лінейна норма витрати палива , л/100км, розраховується за 
формулою: 

Нsan= Нs + Нg  Gпр

де: Hs - базова лінійна норма витрати палива, л/100 км; 
Hg - норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напів-
причепа; приймається згідно з п. 1.4: для дизельного палива Hg=1,3 л/100 т·км; 
Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т; 
S - пробіг автомобіля по території підприємства, км/день; 
KΣ - коригуючий коефіцієнт, %; визначається згідно п. 3.1. Норм. 
Hw - норма на транспортну роботу, приймається згідно п. 1.3: для дизельного 
палива Hw =1,3 л/100 т·км; 

W - обсяг транспортної роботи, т·км; визначається за формулою:W = Gван·Sван, 
де: Gван - маса вантажу, т 
Sван - пробіг з вантажем, км 
Для автокрану та екскаватору нормативна витрата палива (л/день) 
розраховуються за формулою: 

          Qн = 0,01·Hs·S·(1+0,01·KΣ)+Ноб·Тоб·(1+0,01·KΣс) 
де: Hоб - норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/годину; 
Тоб - час роботи обладнання, годин/день; 
KΣ - коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %; визначається згідно п. 3.1. 
Норм. 
KΣс – сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального 
обладнання, %; визначається згідно п. 3.1. Норм. 

Дані щодо видів транспорту, що маневрують на території майданчика 
наведені у таблиці нижче 

№ 
з/п 

Тип автомобіля Вид  
палива 

Кількіс
ть 

Нормована 
витрата 
палива на 
пробіг 

Одиниця виміру 

1 2 3 4 5 6
1 Автомобіль вантажний 

бортовий 
ДП 1 40 л/100 км 

2 Автомобіль міксер-бетоновоз ДП 1 35 л/100 км 
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3 Автомобільний кран ДП 1 40 л/100 км 
4 Екскаватор ДП 1 15 л/маш год 

 
Розрахунок нормативної витрати палива на маневрування по території проммай- 
данчику на день на одиницю автотранспорту по типам наведений у вигляді 
таблиці. 

 
        Розрахунок загальної витрати палива (т/період будівництва) по видам транс- 
порту проводиться по формулі: 
                                                      G=Qн·p·Т·N·10-3 
де: p - густина палива, кг/л; 
Т – кількість робочих днів, днів / період будівництва; 
N – кількість автомобілів по типам, штук. 
Розрахунок річної витрати палива на маневрування по території проммайданчика  
по видам транспорту наведений у вигляді таблиці. 
 
№ з/п  Qн, л/день  р, кг/л*  Т, 

днів/період 
будівництва

N, штук G , т/період 
будівництва 

1 2 3 4 5 6 
1 0,363 0,82 7 1 0,0021 
2 0,316 0,82 1 1 0,0003 
3 64,724 0,82 20 1 1,0615 
4 132,0 0,82 2 1 0,2165 
                                  Загальна кількість дизельного палива 1,2804 

 
*Щільність нафтопродуктів визначена згідно: ДСТУ 7688:2015 "Паливо дизельне ЄВРО. 
Технічні умови". 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за «Методика 
расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников» - Донецк, 
АОА УкрНТЕК, 2000 р.  

Валові викиди (т/період бдівицтва)забруднюючих речовин визначаються за 
формулою: 

10  

Де:  викид забруднюючих речовин за період часу, т/рік; 

питомі викиди забруднюючих речовин  з одиниці маси палива, кг/т; 

№з/п Hs, 
л/100км 

Hоб, 
л/год 

G,пр 
   т 

S 
км/день 

Gван, 
    т 

Sван, 
  км 

Tоб, 
год/день 

KΣ 
% 

  KΣс, 
% 

Q,л/ден
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 40 - 0 0,5 20 0,5 - 10 - 0,363 
2 35 - 11,4 0,5 11,8 0,25 - 10 - 0,316 
3 40 7,33 - 0,5 - - 8 10 10 64,724 

4 - 15 - - - - 8 - 10 132 
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 витрати палива за період часу, т/рік; 

коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану. 

Максимально-разові викиди визначаються за формулою: 

                    Mi =M×106/Т/3600, г/с, де 

Mi - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини  від спожитого палива і-го 

виду к-ю групою автотранспорту  суб'єкта господарської діяльності (г/с); 

М – викид забруднюючої речовини за період часу (т/рік); 

Т – час роботи, годин/період будівицтва, 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при маневруванні автотранспорту  
наведений у табличному вигляді. 
 
Найменування 
забруднюючої 
речовини 

G, т / 
період 
будівництв
а 

Т, годин / 
період 
будівниц-
тва 

g, кг/т  Кт              М           

г/сек т/період 
будівництва

1 2 3 4 5 6 7 
                                            Автомобіль вантажний бортовий
Оксид вуглецю  

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0021 
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41,5 1,5 0,0006 0,0001 
Вуглеводні на-
сичені С12-С19 
(розчинник 
РПК-26611 та 
ін.) у перера-
хунку на сумар- 
ний органічний 
вуглець 

6,93 1,4 0,0001 0,00002 

Оксиди азоту 
(оксид та діок-
сид азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту 

29,6 0,95 0,0003 0,0001 

Речовини у 
вигляді суспен-
дованих твер-
дих частинок 
недиференці- 
йовані за 
складом 

3,85 1,8 0,0001 0,00001 

Діоксид сірки 
(діоксид та 
триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

5 1 0,0001 0,00001 

Автомобіль міксер-бетоновоз
Оксид вуглецю   41,5 1,5 0,0006 0,00002 
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Вуглеводні на-
сичені С12-С19 
(розчинник 
РПК-26611 та 
ін.) у перера-
хунку на сумар- 
ний органічний 
вуглець 

0,0003 8 

6,93 1,4 0,0001 0,000003 

Оксиди азоту 
(оксид та діок-
сид азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту 

29,6 0,95 0,0003 0,00001 

Речовини у 
вигляді суспен-
дованих твер-
дих частинок 
недиференці- 
йовані за 
складом 

3,85 1,8 0,0001 0,000002 

Діоксид сірки 
(діоксид та 
триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

5 1 0,0001 0,000002

Автомобільний кран
Оксид вуглецю 

1,0615 160 

41,5 1,5 0,1147 0,0661 
Вуглеводні на-
сичені С12-С19 
(розчинник 
РПК-26611 та 
ін.) у перера-
хунку на сумар- 
ний органічний 
вуглець 

6,93 1,4 0,0179 0,0103 

Оксиди азоту 
(оксид та діок-
сид азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту 

29,6 0,95 0,0518 0,0298 

Речовини у 
вигляді суспен-
дованих твер-
дих частинок 
недиференці- 
йовані за 
складом 

3,85 1,8 0,0128 0,0074 

Діоксид сірки 
(діоксид та 
триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

5 1 0,0095 0,0053

Екскаватор
Оксид вуглецю 0,2165 16 41,5 1,5 0,2340 0,0135 
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Вуглеводні на-
сичені С12-С19 
(розчинник 
РПК-26611 та 
ін.) у перера-
хунку на сумар- 
ний органічний 
вуглець 

6,93 1,4 0,0365 0,0021 

Оксиди азоту 
 (оксид та діок-
сид азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту 

29,6 0,95 0,1057 0,0061 

Речовини у 
вигляді суспен-
дованих твер-
дих частинок 
недиференці- 
йовані за 
складом 

3,85 1,8 0,026 0,0015 

Діоксид сірки 
(діоксид та 
триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

5 1 0,0188 0,0011 

                                        Загальний викид забруднюючих речовин: 
Оксид вуглецю 0,1581 0,036 
Оксиди азоту (оксид та діок-сид азоту) в перерахунку на діоксид 
азоту 

0,0282 0,0064 

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид 
сірки 

0,3499 0,0797 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець

0,0546 0,0124 

Речовини у вигляді суспен-дованих твер-дих частинок 
недиференційовані за складом 

0,039 0,0089 

 
Розрахунок  викидів  забруднюючих  речовин  при  проведенні  зварювальних   робіт 

штучними   електродами 
        В процесі будівельно-монтажних робіт при зварюванні металевих 
конструкцій, планується використовувати електроди в кількості 0,1 т/період 
будівництва. 
        Марка електродів, які планується використовувати: АНО – 3. 
        Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
проводиться за  питомими показниками «Збірника показників емісії (питомих 
показників) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами» - Донецьк, 2004 р. (Том 1). 
        Кількість забруднюючих речовин визначається за формулою: 
                                   Мр = К·Р·10-6, т / період будівництва, 
де: Мр – маса компоненту, що викидається; 
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К – показник емісії (питомого викиду) компоненту, г/кг витрачених 
зварювальних матеріалів; приймаємо по таблиці V – 1. 
Р – маса витрачених зварювальних матеріалів, кг/період будівництва. 

Потужність викиду (г/сек) визначаємо по формулі: 
                                                 Мс= К·В / Т·60, г/сек, 
де: В – максимальна витрата зварювального матеріалу за 20-хв. період; 
       Т – 20-хвилинний інтервал роботи посту. 
       Вихідні дані для визначення викидів забруднюючих речовин під час 
проведення електрозварювання наведені у таблиці нижче. 

 
Назва зварю-
вального мате-
ріалу, марка 

Витрата зварювального 
матеріалу

Назва 
забруднюючої 
речовини 

Питомі 
викиди, 
г/кг К В, кг/20 хв. Р, кг/період 

будівництва
1 2 3 4 5 

Електроди 
АНО-3 

0,2 100 Заліза оксид (у 
перерахунку на 
залізо)  

5,05 

Манган та його 
сполуки (у 
перерахунку 

0,35 

 
Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 
Мс = 5,05·0,2 / 1200 = 0,0008 г/сек 
Мр = 5,05·100·10-6 = 0,0005 т/період будівництва 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
Мс = 0,35·0,2 / 1200 = 0,0001 г/сек 
Мр = 0,35·100·10-6 = 0,00004 т/ період будівництва 
       Сумарні викиди забруднюючих речовин, що утворюються при проведенні 
зварювальних робіт, наведені у таблиці нижче. 
 

Найменування 
речовин, які 
викидають- 

ся в атмосферне 
повітря 

Викиди забруднюючих речовин 
Миттєвий викид, 

г/сек 
Валовий викид, 

т/період 
будівництва 

1 2 3 
Заліза оксид (у 
перерахунку на залізо) 

 

0,0008 0,0005 

Манган та його 
сполуки (у 

перерахунку на 
діоксид мангану) 

0,0001 0,00004 
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  Розрахунок   викидів    забруднюючих  речовин  при  газовому   різанні   металу 
        При здійсненні демонтажу металоконструкцій планується проведення 
газового різання металу товщиною до 10 мм. Час проведення робіт – 20 годин за 
період будівництва. Середня потужність газової різки – 1,5 м погонних за годину. 
       Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
проводиться  за питомими показниками «Збірника показників емісії (питомих 
показників) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», Донецьк – 2004 (Том 1), додаток А, таблиця V – 2. 
        Розрахунок кількості забруднюючих речовин (г/сек), що виділяються при 
проведенні газового різання металу проводиться по формулі: 

М= і * Qm /1200  
де: і – питоме виділення забруднюючих речовин, г/м погонний, (таблиця V- 2); 
Qm  – максимальна кількість сталі, що розрізається за 20 хвилин безперервного 
різання, метрів погонних. 
       Валове виділення (т/рік) забруднюючих речовин знаходиться по формулі: 

М1 = і * Q* tp * 10-6 
де: Q – продуктивність різання сталі, метрів погонних/год; 
tp – час роботи, год/період будівництва. 
        Вихідні дані для визначення викидів забруднюючих речовин під час прове-
дення газового різання металу наведені у таблиці нижче. 

Техпроцес Qm Q tp і, г/кг 
м.пог/20хв м.пог/ujl год/рік Fe2O3 MnO2 NO2 СО 

1 2 3 4 5 6 7 8
Газове різання 
сталі вуглецеврї 
низьколегованої 
товшиною до 
10 мм 

0,5 1,5 20 4,37 0,13 2,2 2,18 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо)) 
М = 4,37·0,5 / 1200 = 0,0018 г/сек 
М' = 4,37·1,5·20·10-6 = 0,0001 т/рік 
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
М = 0,13·0,5 / 1200 = 0,00005 г/сек 
М' = 0,13 ·1,5·20 ·10-6 = 0,000004 т/рік 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 
М = 2,2 · 0,5 / 1200 = 0,0009 г/сек 
М' = 2,2 · 1,5·20 · 10-6 = 0,0001 т/рік 
Оксид вуглецю 
М = 2,18 · 0,5 / 1200 = 0,0009 г/сек 
М' = 2,18 · 1,5·20 · 10-6 = 0,0001 т/рік 
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Сумарні викиди забруднюючих речовин, що утворюються при проведенні газо-
вого різання металу, наведені у таблиці нижче. 

Найменування речовин, 

які викидають- 
ся в атмосферне повітря 

Викиди забруднюючих речовин 
Миттєвий викид, 

г/сек 
Валовий викид, т/період 

будівництва 
1 2 3 

Заліза оксид (у 
перерахунку на залізо) 

 

0,0018 0,0001 

Манган та його сполуки 
(у перерахунку на 
діоксид мангану) 

0,00005 0,000004 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид 
азоту 

0,0009 0,0001 

Оксид вуглецю 0,0009 0,0001 

 

 Розрахунок   викидів  забруднюючих   речовин  в  атмосферне   повітря  при  проведенні 
фарбувальних   робіт. 

         В процесі будівництва об’єкту передбачаються фарбувальні роботи. В якості  
сировини планується використовувати: 

  - емаль ПФ-115 в кількості 3 кг; час фарбувальних робіт 5 годин / період будів-
ництва; час сушіння – 14 годин / період будівництва; 
- ґрунт ГФ-021 в кількості 3 кг; час фарбувальних робіт 10 годин / період будів-
ництва;   час сушіння – 30 годин / період будівництва. 

            Спосіб нанесення – ручний, пензлем або валиком. 
      Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря прово-
диться згідно методики «Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ различными производствами», Гидрометиоиздат, 
Ленинград,1986. 
       Кількість речовин, що виділяються у вигляді парів розчинників при фарбу-
ванні, визначається по формулі: 
                                  Пф

ПАР=мК·fp·δР’·10 - 4, т/період будівництва 
де: мК - маса фарби, що використовується для покриття, т/період будівництва; 
      fp - доля леткої частини (розчинника) в лакофарбовому матеріалі, %; 
      δР– доля розчинника, що виділяється при нанесенні покриття, %, визначається 
згідно таблиці 3.21 методики - δр=25 %. 
     Викид у г/сек при нанесенні покриття визначається згідно формули: 
                                         Пф

ПАР1 = Пф
ПАР*106  / tф *3600, г/сек 

     де: tф – час фарбування, год/період будівництва. 
     Кількість речовин, що виділяються в процесі сушки пофарбованих виробів, 
визначається по формулі: 
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               ПС
ПАР=мК fp·δР’’·10-4, т/період будівництва 

де: δР’’– доля розчинника, що виділяється в процесі сушки покриття, %, виз-
начається згідно таблиці 3.21 методики, δР’’=75% 
       Викид у г/сек при сушці покриття визначається згідно формули: 

ПС
ПАР1= ПС

ПАР*106  / tс *3600, г/сек 
де: tс – час сушки, годин/період будівництва. 

Враховуючі, що процеси нанесення покриття та сушки на початку фарбу- 
вання співпадають, викиди приймаються як сума значень по формулам: 

      ПС
ПАР= Пф

ПАР + ПС
ПАР, тперіод будівництва 

ПС
ПАР1= Пф

ПАР1 + ПС
ПАР1, г/сек 

В таблиці нижче наведений склад (%) лакофарбових матеріалів, що вико-
ристовуються. 

Компонент Емаль ПФ Грунт ГФ-021 
1 2 3

Ксилол 22,5 46
Уайт-спірит 22,5 -
Легка частина, % 45 46 
Сухий залишок,% 55 54

Емаль ПФ-115 
       Кількість речовин, що виділяються у вигляді парів розчинників при фарбу-
ванні  та сушінні, розрахована згідно вищенаведених формул становить: 

Ксилол 
ППАР=0,003*22,5*25*10-4+0,003*22,5*75*10-4=0,00017+0,00051= 

               =0,0007 т/період будівництва 
           ППАР1 = 0,00017*106/5*3600 +0,00051*106/14*3600=0,0196 г/сек

Уайт- спірит 

              ППАР=0,003*22,5*25*10-4+0,003*22,5*75*10-4=0,00017+0,00051= 
               =0,0007 т/період будівництва 

ППАР1 = 0,00017*106/5*3600 +0,00051*106/14*3600=0,0196 г/сек
Грунт ГФ-021 

       Кількість речовин, що виділяються у вигляді парів розчинників при фарбу-
ванні  та сушінні, розрахована згідно вищенаведених формул становить: 

Ксилол 
ППАР=0,003*46*25*10-4+0,003*46*75*10-4=0,00035+0,00104= 

               =0,0014 т/період будівництва 
           ППАР1 = 0,00035*106/10*3600 +0,00104*106/30*3600=0,0194 г/сек
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       Сумарні викиди при проведенні фарбувальних робіт наведені у таблиці 
нижче. 
      Валові викиди (т/період будівництва) прийняті як сума значень викидів від 
усіх видів ЛФМ, максимально-разові викиди (г/сек) прийняті по максимальному 
значенню г/сек викиду з-поміж викидів, що утворюються при роботі різними 
видами фарб.

Найменування 
речовин, які 
викидають- 

ся в атмосферне 
повітря 

Викиди забруднюючих речовин 
Миттєвий викид, 

г/сек 
Валовий викид, 

т/період 
будівництва 

1 2 3
Ксилол 0,0196 0,0021

Уайт-спірит 0,0196 0,0007

       Нижче у вигляді таблиці наведені дані щодо якісного та кількісного 
складу викидів від кожного з техпроцесів 

Таблиця 1.5.5 

Найменуван
ня джерела 
викидів 

Забруднююча речовина 
Викиди 

забруднюючих 
речовин 

Код Найменування г/сек 
т/період 
будівниц

тва 
1 2 3 4 5

 Усього за весь період будівництва 0,148244 
Земляні 
роботи 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційовані за складом 

0,0376 0,0012 

Зварювальні 
роботи 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,0008 0,0005 

143 
Манган та його сполуки (у перерахунку на 

діоксид мангану) 
0,0001 0,00004 

Газове 
різання 
металу 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,0018 0,0001 

143 
Манган та його сполуки (у перерахунку на 

діоксид мангану) 
0,00005 0,000004 

301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,0009 0,0001 

337 Оксид вуглецю 0,0009 0,0001

Фарбувальн
і роботи 

616 Ксилол 0,0196 0,0021 
2752 Уайт-спірит 0,0196 0,0007

Двигуни 
внутрішньо
го згорання 

301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,1581 0,0360 

330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,0282 0,0064 
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Найменуван
ня джерела 
викидів 

Забруднююча речовина 
Викиди 

забруднюючих 
речовин 

Код Найменування г/сек 
т/період 
будівниц

тва 
1 2 3 4 5 

будівельної 
техніки 

337 Оксид вуглецю 0,3499 0,0797 

2754 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.)в перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,0546 0,0124 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційовані за складом 

0,0390 0,0089 

Виконання будівельно-монтажних робіт не призведе до будь-якого 
відчутного впливу на навколишнє природне середовище, так як:  

- вантажно-транспортні операції виконуватимуться з мінімальним 
одночасним залученням будівельної техніки; 

- для механізації будівельних процесів передбачається використовувати 
механізми та інструмент, шум від роботи яких відповідає вказаному в паспорті 
заводу-виготовлювача. 

Слід зазначити, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
при будівництві будуть тимчасовими та нерегулярними. 

При проведенні будівельно-монтажних робіт заплановано ряд 
природоохоронних заходів, які забезпечать мінімальну кількість викидів в 
атмосферне повітря.  

Основними заходами щодо зниження викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при будівництві є: 

- заборона застосування в процесі виробництва робіт речовин, будівельних 
матеріалів, які не мають сертифікатів якості України; 

- допуск до експлуатації машин і механізмів у справному технічному стані; 
- обмеження швидкості руху автотранспорту на будівельному майданчику; 
- використання для під'їзду будівельного транспорту існуючих доріг або 

влаштування тимчасових проїздів з твердим покриттям; 
- заборона спалювання будь-яких видів матеріалів і відходів; 
- розміщення на будівельному майданчику будівельної техніки, необхідної 

для виконання конкретних технологічних операцій; 
- виключення роботи двигунів автотранспорту та будівельної техніки в 

період тимчасового простою; 
- проведення регулярних профілактичних ремонтів будівельної техніки з 

метою уникнення витоків з маслобаків, гідроциліндрів та ін. 
Вплив техніки і автотранспортних засобів на стан навколишнього 

природного середовища, при здійсненні транспортних та інших операцій, під час 
будівельних робіт при максимальному дотриманні всіх вимог буде мінімальним. 
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1.5.2.2.. Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
 повітря при експлуатації об’єкту. 

  Об'єкт впливатиме на атмосферне повітря за наступними факторами: 
- за рахунок випаровування компонентів автомобільного пального в процесі 

його зберігання та заправки автотранспорту; 
- за рахунок викидів скрапленого вуглеводневого газу в процесах його 

зберігання, наливу з автомобільної цистерни в резервуари зберігання та перевірки 
запобіжних клапанів резервуарів; 

- за рахунок викидів відпрацьованих газів з дизель-генератору в процесі 
його роботи під час відключення електроенергії; 

- за рахунок викидів забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього 
згорання при заїзді-виїзді автомобілів. 

При експлуатації АЗС викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
надходитимуть із 22 джерел, а саме: 

Джерела викидів № 1-№ 5 підземні резервуари для зберігання 
нафтопродуктів 

Для прийому та зберігання нафтопродуктів на проммайданчику встановлені 
два двохсекційних підземних резервуари типу РГС-10, кожен об’ємом 30 м3для 
зберігання бензину  та один трьохсекційний рзервуар для зберіганя дизпалива, які 
працюють в режимі «мірник».  

За рік через резервуари проходитиме: 
- джерело № 1 - секція 1 резервуар №1: 610 м3 бензину марки А-95; 
- джерело № 2 - секція 2 резервуар №1: 120 м3 бензину марки А-95 МАХХ; 
- джерело № 3 - секція 1 резервуар №2: 490 м3 бензину марки А-92; 
- джерело № 4 - секція 2 резервуар №2: 100 м3; бензину марки А-98, 
- джерело № 5 - секція 1 , 2 резервуар №3: 700 м3 дизельного палива. 

           Для здійснення безпечного зберігання нафтопродуктів резервуари 
обладнані дихальними клапанами. Підземні двохсекційні резервуари, об’ємом 
30 м3 кожен, обладнані дихальними клапанами на кожну секцію (ДВ №№1-4) .      
          Дихальні клапани трьохсекційного  резервуару для зберігання  дизельного 
палива  об’єднані в один дихальний клапан (ДВ№5).

Для захисту оточуючого середовища від викидів парів палива в атмосферу, 
технологією передбачена газоурівнююча система «автоцистерна-резервуар», 
завдяки якій обсяг пароповітряної суміші із заповнюваного при зливі резервуара, 
витісняється та надходить у бензовоз. Викиди при зливі з автоцистерн («великі 
дихання» - режим буферний) відсутні, оскільки передбачено пароповернення, при 
цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. 

При зберіганні нафтопродуктів при «малому диханні» (щодобові коливання 
температури та тиску атмосферного повітря) через дихальні клапани секцій 
резервуарів з бензином (джерела викидів № 1 - № 4) в атмосферне повітря 
виділятиметься бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець), а 
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через дихальний клапан резервуару з дизельним паливом (джерело викидів  № 5) 
в навколишнє середовище потраплятимуть вуглеводні граничні С12-С19 
(розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець. 

          Характеристики палива надаються у таблиці нижче. 
Найменування рідини Бензин ДСТУ 

4839:2007 
Дизельне паливо  
ДСТУ 4840:2007 

Щільність рідини (кг/м3) 740 825 
tнк, температура початку кипіння 

(оС) 
35 280 

tкк, температура кінця кипіння 
(оС) 

215 360 

   
 

Джерела викидів №6 - № 13: дворукавні паливо-розподільні колонки 
Quantium 510 E 4-8(3 од.), Quantium  410 (1од.) 

Для відпуску нафтопродуктів на АЗС передбачені три ПРК Quantium 510 E 
4-8 обладнаних 8 «пістолетами» та одна ПРК Quantium  410 на два рукава.  ПРК 
обладнані цокольним піддоном з контролем витоку палива (система захисту 
ґрунтових вод). 

Згідно п. 10.8.14 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» 
при розрахунках потужності АЗС приймається заправлення не більше 2-х 
автомобілів на одну ПРК одночасно, незалежно від кількості пістолетів у ній.  

При відпуску нафтопродуктів в автотранспорт відбувається викид 
забруднюючих речовин бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на 
вуглець), вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку 
на сумарний органічний вуглець) через зазор між «пістолетом» і горловиною 
паливних баків автомобілів (неорганізовані джерела викидів № 6 - № 13). 

 
Джерела викидів № 14 - № 19: АГЗП для прийому, зберігання  

та відпуску СВГ 
Для прийому та зберігання СВГ (пропан-бутану) у складі АГЗП 

передбачений підземний резервуар об’ємом 19,95 м3.  За рік через резервуар 
проходить 2500 м3 СВГ.  

СВГ доставляється на проммайданчик за допомогою спеціалізованого 
транспорту та за допомогою насоса через гумово-тканий рукав рідкої фази 
зливається з автоцистерни в резервуар. Одночасно витіснена з резервуару парова 
фаза СВГ повертається у резервуар автоцистерни через рукав парової фази. Після 
закінчення зливу СВГ в шлангах залишається деяка кількість рідкої та парової 
фази СВГ. За допомогою запірної арматури виконується скидання тиску з гумово-
тканих рукавів до атмосферного, після чого рукава від’єднуються від вузла зливу 
СВГ. Пропан-бутанова суміш з оголовку скидального трубопроводу видаляється 
в атмосферу. 
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Заправлення паливних балонів автомобілів СВГ передбачається 
здійснювати за допомогою двох однопродуктових дворукавних паливо-
роздавальних колонок TATSUNO BMP 512 SXD/ZV2 через заправний пристрій, 
струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона 
автомобіля. Після роз’єднання пристроїв залишки пропан-бутанової суміші з 
оголовку струбцини зливо-наливного пістолету видаляються в атмосферу. 

Викиди забруднюючих речовин від резервуара із СВГ відбувається під час 
зберігання,  перевірки запобіжних клапанів або проведення регламентних робіт 
(ремонт та опосвідчення резервуару, ремонт трубопроводів, запірної арматури та 
насосів, очищення фільтрів). 

Таким чином, при експлуатації АГЗП викиди у атмосферне повітря 
надходитимуть від: 

- оголовку скидального трубопроводу, що викидає пропан-бутанову суміш 
із зливо-наливного рукава і рукава парової фази після наливу з 
автомобільної цистерни в резервуар зберігання (неорганізоване джерело 
викидів № 14); 

- запобіжного клапану ємності зберігання СВГ (джерело викидів № 15); 
- оголовки струбцин, що викидають пропан-бутанову газову суміш при 

заправленні балонів газобалонних автомобілів з резервуару заправлення 
(неорганізовані джерела викидів № 16 - № 19). 

На АГЗП при технологічних операціях зі зливу СВГ в резервуар з 
автоцистерн, зберігання пального в резервуарі та заправці балонів автомобілів в 
атмосферне повітря видаляються наступні забруднюючі речовини: пропан та 
бутан  

Джерела викидів № 20, № 21: дизель-генератор типу FDG 40 MS 
Під час раптового відключення централізованого електропостачання 

живлення електричного обладнання відбувається за рахунок дизель-генератора 
типу FDG 40 MS потужністю 32 кВт, який працює на дизельному паливі (час 
роботи – 50 годин/рік, витрата палива – 0,2 т/рік). 

Під час спалювання дизельного палива виділяються: оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, недиференційованих за складом, метан, азоту(1) оксид, діоксид 
вуглецю, неметанові леткі органічні сполуки. Забруднюючі речовини 
видаляються через димову трубу (джерело викидів № 20). 

При заливанні палива у бак дизель-генератора буде відбуватися викид в 
атмосферу Вуглеводнів граничних С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в 
перерахунку на сумарний органічний вуглець) (неорганізоване джерело викидів 
№ 21). 
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  Джерело викидів № 22  Обладнання кухні  
На кухні плановано встановлення наступного обладнання пароконвектома 

для приготування хлібо-булочних виробів, гріль. Під час роботи обладнання в 
атмосферу через витяжну вентиляцію викидаються спирт етиловий, ацетальдегід, 
оцтова кислота, речовини в вигляді суспендованих твердих частинок, 
недиференційованих за складом, акролеїн, 

Пересувне джерело викидів № 23: двигуни внутрішнього згорання 
автомобілів  

При маневруванні, в’їзді, виїзді та прогріві двигунів на території АЗС в 
атмосферне повітря виділятимуться: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку 
на діоксид сірки, оксид вуглецю, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, НМЛОС. 

Розрахунки викидів від даних джерел наведені у Додатку 5. 
Якісні та кількісні характеристики усіх джерел викидів представлені у 

таблиці, наведеної у  Додатку 6 
Генеральний план та ситуаційна карта-схема підприємства з нанесеними 

джерелами викидів та санітарно-захисною зоною надається у Додатках 7, 8. 

          Сумарні викиди забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел викидів АЗС з урахуанням впровадження 
планованої діяльності, наведені в таблиці нижче.               

Таблиця 1.5.6               

 №з/п Код 
Забруднююча речовина 

Потенційний обсяг 
викидів 

Назва ЗР 
ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки г/сек т/рік 

1 2704 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий , у 
пе-рерахунку на 

вуглець)  

5 4 0,289 1,650

2 2754 Вуглеводні граничні 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) в 
перерахунку на 
сумарний орга-
нічний вуглець 

1 4 0,1584 0,0208

3 10304 Пропан 65(ОБРВ) - 0,0745 0,4479 
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Сумарні викиди забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне 
повітря від пересувних джерел, наведені в таблиці нижче.  

4 402 Бутан         200 4 0,1113 0,6716 
5 301 Оксиди азоту 

(оксид та діоксид 
азоту) в 

перерахунку на 
діоксид азоту 

0,2 2 0,13238 0,005242

6 337 Оксид вуглецю 5 4 0,005295 0,00021
7 330 Діоксид сірки (діок-

сид та триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

0,5 3 0,012209 0,0004887

8 2902 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок, 
недиференційовані 

за складом 

0,5 3 0,000331 0,000072

9 - НМЛОС - - 0,006619 0,000262
10 - Метан 65(ОБРВ) - 0,000397 0,000016 
11 - Вуглецю діоксид - - 9,7157 0,3847
12 - Азоту (1) оксид 

[N2O] 
- - 0,000331 0,00013

13 1061 Спирт етиловий 5 4 0,0002 0,0006
14 1555 Оцтова кислота 0,2 3 0,00002 0,00006
15 1317 Ацетальдегід 0,01 3 0,0000035 0,00001

16 1301 Акролеїн 0,03 2 0,0003 0,0008

 Всього, в т.ч.: 
без парникових газів 
парникові гази

3,183 
2,798 
0,385 
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                                                                                                Таблиця 1.5.7 

 
Для зниження потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря проектом передбачається ряд заходів.  
Так, для зменшення втрат нафтопродуктів від можливих проливів, 

випаровування та ін. проектом передбачено використання сучасного обладнання, 
а саме: 

- установки нижнього зливу з автомобільних цистерн; 
- встановлення системи рекуперації парів; 
- обладнання для заправки автомобільного транспорту. 
Технологічні процеси на АЗС передбачаються таким чином, щоб 

мінімізувати втрати продукту при його прийманні, зберіганні та відпуску 
споживачам. Для цього застосовуються закрита система зливу нафтопродукту, 
прилади контролю, сучасне технологічне обладнання та застосування системи 
рекуперації парів. 

 
 №з/п 

 
Код 

Забруднююча речовина 
Потенційний обсяг 

викидів

Назва ЗР 
ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки г/сек т/рік 

5 301 Оксиди азоту 
(оксид та діоксид 

азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту 

0,2 2 0,00028 0,000059 

6 337 Оксид вуглецю 5 4 0,0021 0,00047 
7 330 Діоксид сірки (діок-

сид та триоксид) у 
перерахунку на 
діоксид сірки 

0,5 3 0,0,000033 0,0000067

8 2902 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок, 
недиференційовані 

за складом 

0,5 3 0,00004 0,000008 

9 2754 Вуглеводні 
насичені С12-С19 
(розчинник РПК-

26611 та ін.)в 
перерахунку на 

сумарний 
органічний вуглець 

1 4 0,00032 0,00007 

                             Усього 0,000614 
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        Вплив на водне середовище. 
В період підготовчих і будівельно-монтажних робіт 

Будівництво є важливим фактором забруднення поверхневих вод. У першу 
чергу це відбувається у тих випадках, коли стічні води з будівельних майданчиків 
надходять у водойми у неочищеному стані. 

У даному випадку територія, на якій проводитимуться будівельно-монтажні 
роботи, знаходиться на досить великій відстані від найближчих поверхневих 
водних об’єктів - відстань від території АЗС № 14003/0 становить: 

- 490 м до р. Південний  Буг у західному  напрямку; 
- 680 м до р. Інгул у східному напрямку. 
Серед великих річок України Південний  Буг є четвертою за водністю рікою. 

Крім того, його басейн повністю розташований на території нашої держави, тобто 
русло як самої річки, так і її приток не межують з іншими країнами і не беруть 
початок на території жодної з них. Південний Буг розташований на південному 
заході України, на території Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської (в 
останній межує з Одеською) та Миколаївської областей. Бере початок з болота на 
вододілі між річками Збруч і Случ поблизу с. Холодець, що на Хмельниччині, 
прокладаючи свою більш ніж 800-кілометрову русло по Подільській і 
Придніпровській височинах і Причорноморської низовини, впадаючи в Бузький 
лиман Чорного моря. 

Річка Інгул вважається лівою притокою Південний Бугу, впадаючи в останній 
на відстані 0 км від гирла. Площа басейну 9890 км. Річка тече в південному 
напрямку по Придніпровській височині. У нижній частині протікає по 
Причорноморській низовині. У гирлі - місто Миколаїв. Довжина її русла складає 
354 км.  

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення 
та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та 
інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під 
прибережні захисні смуги.  

Розміри прибережних захисних смуг законодавчо визначені у ст. 60 
Земельного кодексу України та у ст. 88 Водного кодексу України і мають 
становити по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний 
період) шириною:  

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 
гектари – 25 м; 

- для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею 
понад 3 га – 50 м; 

- для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м. 
 Відповідно до ст. 79 Водного кодексу України  річка Південний Буг 

відноситься до великих рік України, які розташовані у кількох географічних зонах 
і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів. Розміри 
прибережних захисних зон для річки Південний Буг – не менше 100 м. Річка Інгул 
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вважається протокою р Південний Буг, у зв’язку з чим ширина прибережної смуги 
визначена, як для великих річок – 100 м. Розміри прибережних захисних зон не 
порушуються. 

Таким чином, нормативно-правові засади водоохоронних обмежень 
(положення Водного кодексу України,  Земельного кодексу України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку 
визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської 
діяльності в них») при будівництві та використанні земель в зоні впливу об’єкту 
планованої діяльності не порушуються. Будівництво об’єкту планованої 
діяльності не буде впливати на поверхневі водні об’єкти. 

Основний вплив на підземні води в період будівництва обумовлений 
можливою фільтрацією водорозчинних форм забруднюючих речовин з 
поверхневим стоком через порушення цілісності непроникних поверхонь в 
водоносні горизонти. 

Основними джерелами забруднення підземних вод на будівельному 
майданчику можуть бути проливи нафтопродуктів та мастил від агрегатних вузлів 
техніки, склади будівельних матеріалів та фільтрат від звалищ будівельного та 
побутового сміття. 

З метою максимального зменшення впливу на підземні води передбачено: 
- зберігання будівельних матеріалів на майданчиках з твердим покриттям; 
- своєчасне та якісне упорядкування під'їзних автодоріг (до початку 

будівництва).  
- відведення дощових та господарсько-побутових стоків з будмайданчика у 

існуючі системи каналізації підприємства. 
Таким чином, за умов дотримання всіх прийнятих у проекті організації 

будівництва рішень та заходів щодо охорони навколишнього середовища можна 
уникнути негативного впливу на підземні води при будівництві. 

В період експлуатації об’єкту планованої діяльності 
Впровадження планованої діяльності передбачається на території існуючої 

АЗС. Передбачається використання води на господарсько-питні та протипожежні 
потреби підприємства.  

АЗС має укладений Договір від 10.10.2017 р. за № Ю/16 на подачу холодної 
води та послуги по прийому та очищенню стічних вод (копія договору наведено у 
Додатку 10), відповідно до якого Міське комунальне підприємство 
«Миколаївводоканал» забезпечує якість питної води відповідно до ДСанПіН 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною», а ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» забезпечує скид стічних вод з 
дотриманням допустимих концентрацій забруднюючих речовин у міську 
каналізаційну мережу.  

Річне загальне водоспоживання АЗК після впровадження планованої 
діяльності становитиме 1364,50 м3 (4,9 м3/добу), в тому числі: 
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- 919,8 м3/рік (2,52 м3/добу) на господарсько-питні потреби; 
- 444,7 м3/рік на виробничі потреби (зона фаст-фуду - 0,78 м3/добу (365 

днів), полив території – 1,6 м3/добу (365 днів). 
Загальна кількість утворення стоків становить 1204,5 м3/рік (3,3 м3/добу), в 

тому числі: 
- господарсько-побутові стоки: 919,8 м3/рік (2,52 м3/добу); 
- виробничі стоки: 284,7 м3/рік (0,78 м3/добу). 
Побутові та виробничі стічні води від діючої АЗК скидаються до системи 

каналізації міста.  
Поверхневі (дощові) води збиратимуться з території АЗС мережею 

приймальних лотків і направлятимуться на існуючі локальні очисні споруди 
(ЛОС) з нафтосепаратором для подальшого скиду очищених стічних вод у міську 
дощову каналізаційну мережу. Для запобігання потрапляння палива в систему 
дощової каналізації з вузла зливу палива у випадку розгерметизації автоцистерни 
передбачено колодязь з хлопавкою, де механічним методом перекривається 
прямий вихід на очисні споруди; пролитий нафтопродукт попадає в аварійну 
секцію пролитих нафтопродуктів. 

Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне відведення 
дощових і талих вод з покрівлі будівлі АЗК, навісу і з території АЗК в існуючу 
дощову каналізаційну систему. 

Скидів у водні об’єкти проектними рішеннями не передбачено. 
На підприємстві передбачені ефективні сучасні технічні засоби і технології 

для утримання території в належному стані, заходи щодо запобігання забруднення 
водних об’єктів стічними водами, що відводяться з території підприємства, а саме 
– очисні споруди дощових стоків. Водовідведення з території виконується
закритою системою з очисткою найбільш забрудненої частини стоку на існуючих 
очисних спорудах та подальшим відведенням в систему міської дощової 
каналізації. 

Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і 
територій у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні води 
пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне 
середовище при скидах стічних вод відсутні, оскільки технологічного скиду немає, 
у зв’язку з відсутністю умов для його утворення, а також відсутністю факторів 
забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. 

           1.5.4 Оцінка забруднення ґрунту та надр 
Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не 

потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, 
структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних та 
екзогенних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, 
сейсмічного стану та ін.). 
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Ґрунти на території планованої діяльності не відносяться до особливо 
цінних земель згідно ст. 150 Земельного кодексу України та не входять до 
«Переліку особливо цінних груп ґрунтів», затвердженого Наказом Держкомзему 
України від 06.10.2003 за № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 жовтня 2003 року за № 979/8300. 

Під час підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності забруднення ґрунту не відбуватиметься. Будівельні матеріали та 
необхідне обладнання планується доставляти автотранспортом на ділянку 
існуючої АЗС по існуючим під’їзним дорогам. Тимчасовий будівельний 
майданчик забезпечується засобами пожежогасіння. Залишки будівельних 
матеріалів будуть вивезені за межі території після закінчення підготовчих та 
монтажно-будівельних робіт.  

Для ліквідації можливих нафтових забруднень при роботі спецтехніки 
передбачається використання біосорбенту типу Еколан-М. 

 
З метою захисту ґрунтів від забруднення при будівельно-монтажних роботах 

та експлуатації об’єкту передбачаються наступні природоохоронні заходи: 
- благоустрій майданчику з організацією місць тимчасового зберігання 

відходів, які утворюються, з подальшою їх передачею на утилізацію або 
розміщення в установленому порядку; 

- проведення обов’язкової ліквідації наслідків забруднення покриву 
майданчика нафтопродуктами в результаті можливих аварійних 
ситуацій; 

- регулярне прибирання території та своєчасні ремонти покриттів 
технологічних зон та проїздів з максимальним використанням 
механічних засобів. 

Внаслідок впровадження планованої діяльності шкідливий вплив на ґрунти 
оцінюється як допустимий. Діяльність об’єкту не призведе до змін геологічного 
середовища, сформованого рельєфу і ландшафту на прилеглій території. 

 
 

1.5.5 Оцінка очікуваного шумового, вібраційного, світлового, теплового та 
радіаційного забруднення, а також випромінення 

 
Оцінка шумового забруднення в період підготовчих і будівельно-

монтажних робіт 
У підготовчий період і при будівництві об'єкту, що проектується, проведення 

будівельно-монтажних робіт може супроводжуватися підвищеним шумовим 
впливом на навколишнє середовище. В період реконструкції об’єкта джерелами 
шуму будуть будівельна техніка та автотранспорт, задіяні при будівництві. 
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Будівельна техніка та автотранспорт відносяться до джерел з непостійними 
акустичними характеристиками. Для таких джерел характерними є еквівалентні 
та максимальні рівні звуку (LAекв., LAмакс.). 

Розрахунок шумового забруднення атмосфери при проведені будівельних 
робіт виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів 
шуму в приміщеннях і на територіях», затверджений Наказами Мінрегіону 
України № 306 від 10.07.2013 р. та № 453 від 18.09.2013 р. (чинний з 
01.01.2014 р.). 

Розрахунок виконується окремо для кожного джерела шуму. Максимальний 
рівень звуку LА макс (дБА) в розрахунковій точці визначається за формулою: 

20lg 10lg 10lgAмакс i WAмакс i Aвідб Апов Аекр АзелL L r Ф L L L l       

де:   LWA макс i - максимальний коригований рівень звукової потужності джерела, 
дБА; прийняті для розрахунку значення наведені у таблиці 1.5.4.1, наведеній 
нижче; 

r - відстань в м від джерела шуму до розрахункової точки; для розрахунку 
приймається відстань до межі найближчої до майданчику будівництва житлової 
забудови; 

Ф - коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 
розрахункової точки, безрозмірний коефіцієнт; приймаємо відповідно до вказівок 
п. 5.1.1: Ф=1; 

Ω - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела, приймаємо 
Ω=2π; 

ΔLА відб =3n1 – величина підвищення рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) 
в розрахунковій точці внаслідок відбиття звуку від великих за розмірами 
поверхонь (стіна, земля, кут між двома стінами), які знаходяться від розрахункової 
точки на відстані, що не перевищує 0,1r;  

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; для розрахунку приймаємо значення 
- ΔLА відб =3*0=0 дБА 

ΔLА пов – затухання звуку в атмосфері, дБА; 
ΔLАекр - - величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між 

джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА; 
βА зел - величина зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБА/м, 

приймаємо відповідно вказівок у п. 6.2.8: при ширині смуг зелених насаджень до 
100 м – βА зел=0,08 дБА/м, при ширині більшій ніж 100 м - βАзел=8 дБА; 

l - ширина смуги зелених насаджень, м. 
Затухання звуку в атмосфері (ΔLА пов, дБА) визначається за графіком (рисунок 

9 у ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) в залежності від величини показника спектра шуму 
ΔL-A, що розраховується за формулою: 
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L А w лін екв WAекв iL L  
 

де:    LWA екв i - еквівалентний коригований рівень звукової потужності джерела, 
дБА; прийняті для розрахунку значення наведені у таблиці, наведеній нижче; 

LW лін екв – загальний еквівалентний рівень звукової потужності джерела шуму, 
дБ; розраховується за наступною формулою: 

0,1

1

10lg 10 W екв i

k
L

W лінекв
i

L


   
 


 

де:   k=9 – кількість октавних смуг в спектрі шуму (октавні смуги з 
середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 
Гц). 

Величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між джерелом шуму 
і розрахунковою точкою (ΔLАекр, дБА) визначається за формулою: 3
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де:  ΔLАекр і – величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між 
джерелом шуму і розрахунковою точкою, на кожному із шляхів поширення звуку 
від джерела до розрахункової точки; розраховується за формулою: 

10lgАекрі i АекрL   
 

де:   ΔА екр – поправка, величину якої визначають згідно з графіком (рисунок 10 у 
ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) в залежності від величини показника спектра шуму ΔL-

A; 
δі – різниця довжин шляхів поширення звуку від джерела до розрахункової 

точки, визначається за формулою: 
і і i iа b d     

де:   (ai+bi) – довжина найкоротшого шляху від джерела шуму до розрахункової 
точки, м; розраховується з урахуванням огородження будівельного майданчика; 

dі - найкоротша відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, (за 
відсутності екрану), м. 

При поширенні шуму через верхню кромку екрану його акустична 
ефективність (ΔLАекр, дБА) приймається: 

іекрAекрA LL   

Сумарні максимальні рівні звуку LА  макс сум (дБА) в даній розрахунковій точці 
від усіх джерел визначається за формулами: 
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Розрахунок за вищенаведеними формулами проводиться для найгірших умов 
– з припущення одночасної роботи декількох одиниць техніки та обладнання з 
найбільшими шумовими характеристиками, а саме: автобетонозмішувача, 
автомобільного крану та екскаватору. 
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У таблиці нижче наведені шумові характеристики будівельної техніки та 
автотранспорту, що застосовуватиметься при будівництві, які визначаються по їх 
паспортним даним або за даними аналогічного обладнання. 

 

№ 
з/п 

Джерело 
шуму 

Кількість 
LWA екв i, 
дБА 

LWA м

акс i, 
дБА 

1 2 3 4 5 

1 
Автобетоноз-
мішувач 

1 76 78 

2 
Кран 

автомобільний 
1 74 78 

3 Екскаватор 1 87 91 
 
Розрахунок наведений у табличному вигляді нижче. 
 

Позна
чка 

Найменування 
розрахункового 

параметру 

Од. 
виміру 

Значення 
розрахункового 

параметру 
1 2 3 4 

 
Автобетонозмішувач 

- Розташування 
розрахункової точки 

 

На межі 
санітарно-
захисної зони 
(50 м) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На межі 
найближчої 
житлової 
забудови (на 
відстані 80 м 
у східному 
напрямку) 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ai+bi) Довжина найкоротшого 
шляху від джерела шуму 
до розрахункової точки 

м 50,2 80,2 

dі Найкоротша відстань 
між джерелом шуму та 
розрахунковою точкою 
(за умови відсутності 
екрану) 

м 50 80 
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Позна
чка 

Найменування 
розрахункового 

параметру 

Од. 
виміру 

Значення 
розрахункового 

параметру 
1 2 3 4

δі Різниця довжин шляхів 
поширення звуку від 
дже-рела шуму до 
розрахун-кової точки 

м 0,2 0,2

LW лін

екв

Загальний еквівалентний 
рівень звукової 
потужності джерела 
шуму 

дБА 85,5 85,5

ΔL-A Величина показника 
спектра шуму 

- 9,5 9,5

ΔLА

пов

Затухання звуку в 
атмосфері 

дБА 0,5 0,5

ΔА екр Поправка  - 16,2 16,2 
ΔLАекр і Величина зниження рівня 

звуку екраном, розташо-
ваним між джерелом 
шуму і роз-рахунковою 
точкою, на кожному із 
шляхів по-ширення звуку 
від джерела до 
розрахункової точки 

дБА 9,2 9,2

ΔLАекр Величина зниження рівня 
звуку екраном, розташо-
ваним між джерелом шуму 
і розрахунковою точкою 

дБА 4,4 4,4

l Ширина смуги зелених 
насаджень 

м 5 5

LA макс Максимальний рівень 
звуку в розрахунковій 
точці 

дБА 30,7 26,1

Автомобільний кран 
- Розташування 

розрахункової 
точки 

На межі 
санітарно-
захисної зони 
(50 м) 

На межі 
найближчо
ї житлової 
забудови 
(на відс-
тані 80 м у 
східному 
напрямку)  
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Позна
чка 

Найменування 
розрахункового 

параметру 

Од. 
виміру 

Значення 
розрахункового 

параметру 
1 2 3 4

(ai+bi) Довжина найкоротшого 
шляху від джерела шуму 
до розрахункової точки 

м 50,2
80,2 

dі Найкоротша відстань між 
джерелом шуму та 
розрахунковою точкою (за 
умови відсутності екрану) 

м 50 80

δі Різниця довжин шляхів 
поширення звуку від 
джерела шуму до 
розрахункової точки 

м 0,2 0,2

LW лін

екв

Загальний еквівалентний 
рівень звукової 
потужності джерела шуму 

дБА 83,5 83,5

ΔL-A Величина показника 
спектра шуму 

- 9,5 9,5

ΔLА

пов

Затухання звуку в 
атмосфері 

дБА 0,5 0,5

ΔА екр Поправка  - 16,2 16,2 
ΔLАек

р і

Величина зниження рівня 
звуку екраном, розташова-
ним між джерелом шуму і 
розрахунковою точкою, на 
кожному із шляхів 
поширення звуку від 
джерела до розрахункової 
точки 

дБА 9,2 9,2

ΔLАек

р

Величина зниження рівня 
звуку екраном, 
розташованим між 
джерелом шуму і 
розрахунковою точкою 

дБА 4,4 4,4

l Ширина смуги зелених 
насаджень 

м 5 5

LA макс Максимальний рівень 
звуку в розрахунковій 
точці 

дБА 30,7 26,1

Екскаватор 
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Позна
чка 

Найменування 
розрахункового 

параметру 

Од. 
виміру 

Значення 
розрахункового 

параметру 
1 2 3 4 

- Розташування 
розрахункової 
точки 

- 

На межі 
санітарно-
захисної 
зони (50 м) 
 
 
 
 
 
 
 

На межі 
найближчо
ї житлової 
забудови 
(на відстані 
80 м в 
східному 
напрямку) 
 
 
 

(ai+bi) Довжина 
найкорот-шого 
шляху від 
джерела шуму до 
розрахункової 
точки 

м 50,2 80,2 

dі Найкоротша 
відстань між 
джерелом шуму та 
розрахунковою 
точкою (за умови 
відсутності 
екрану) 

м 50 80 

δі Різниця довжин 
шляхів 
поширення звуку 
від джерела шуму 
до розрахункової 
точки 

м 0,2 0,2 

LW лін екв Загальний 
еквівалентний 
рівень звукової 
потужності 
джерела шуму 

дБА 96,5 96,5 

ΔL-A Величина 
показника спектра 
шуму 

- 9,5 9,5 

ΔLА пов Затухання звуку в 
атмосфері 

дБА 0,5 0,5 

ΔА екр Поправка  - 16,2 16,2 
ΔLАекр і Величина 

зниження рівня 
звуку екраном, 
розташованим між 

дБА 9,2 9,2 
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Позна
чка 

Найменування 
розрахункового 

параметру 

Од. 
виміру 

Значення 
розрахункового 

параметру 
1 2 3 4

джерелом шуму і 
розрахунковою 
точкою, на 
кожному із шляхів 
поширення звуку 
від джерела до 
розрахункової 
точки 

ΔLАекр Величина 
зниження рівня 
звуку екраном, 
розташованим між 
джерелом шуму і 
розрахунковою 
точкою 

дБА 4,4 4,4

l Ширина смуги 
зелених 
насаджень 

м 5 5

LA макс Максимальний 
рівень звуку в 
розрахунковій 
точці 

дБА 43,7 39,1

LА  макс сум Сумарні 
максимальні рівні 
звуку в даній 
розрахунковій 
точці від усіх 
джерел 

дБА 44 40

Розрахований рівень максимального шуму при будівельно-монтажних 
роботах за вищенаведеною формулою становитиме:  

- на відстані 50 м (межа СЗЗ): LА макс =44 дБА; 
- на відстані 80 м у східому напрямку (межа житлової забудови): 

LА макс =40 дБА. 
Згідно «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях 

житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», 
затверджених наказом МОЗ України № 463 від 22.02.2019 р., зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 20.03.2019 р. за № 281/33252, допустимі рівні звуку 
на територіях, які безпосередньо примикають до житлових будинків, становлять: 
вдень LА  екв =55 дБА; вночі LА  екв =45 дБА. 

Нормативні показники шуму згідно ДСП №173 від 19.06.1996 р. та 
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», для територій, 
які безпосередньо прилягають до житлових будинків, становлять: вдень LА  екв =55 
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дБА; вночі LА  екв =45 дБА. 
Отримані результати свідчать про те, що рівні шумового впливу при 

будівництві об’єктів планованої діяльності не виходять за межі нормативних 
показників. 

Шумове та вібраційне забруднення, створюване будівельним обладнанням, 
має тимчасовий, короткостроковий характер. Роботи відбуватимуться виключно 
у робочий час та у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 
виробництва». 

Будівельно-монтажні роботи триватимуть протягом незначного періоду і, 
відповідно, їх потенційна дія носитиме тимчасових характер.  

Комплексом проектних заходів передбачені заходи, які дозволять 
забезпечити нормативні значення допустимих рівнів звукового тиску в октавних 
смугах частот та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях та на 
території житлової зони, встановлених в ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні 
норми виробничої загальної та локальної вібрації» і ДБН В.1.1-31-2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму»: 

- здійснювати якісний монтаж обладнання; 
- використовувати обладнання виключно за його призначенням; 
-дотримуватись правил експлуатації механізмів, своєчасно проводити 

регламентні роботи та профілактичні ремонти. 
В процесі будівництва буде вжито всіх необхідних заходів для забезпечення 

того, щоб вплив шуму і вібрації, пов’язаних з будівельно-монтажними роботами, 
було зведено до мінімуму, а саме: 

- не використовуватиметься будівельна техніка, що має прострочений 
термін експлуатації двигунів, оскільки зношений двигун має підвищений рівень 
шуму більший на 10 дБ в широкому діапазоні частоти; 

- для попередження перевищень нормативного рівня шуму при виконанні 
земельних робіт впроваджується почерговий режим роботи будівельної техніки. 

При дотриманні всіх заходів, передбачених технічними рішеннями проекту, 
негативний вплив шуму на період будівництва буде зведено до мінімуму і не 
зробить істотного впливу на здоров'я працівників підприємства, не призведе до 
погіршення умов проживання населення в найближчому житловому масиві. 

Оцінка шумового забруднення в період експлуатації об’єкту  
Основними джерелами шуму на даному об’єкті є технологічне обладнання 

АЗС та автотранспорт. 
Шумові характеристики обладнання та автомобільного транспорту 

приймаються за даними аналогічного виробництва. Рівні звукового тиску в 
розрахункових точках розраховувалися згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 
«Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищ них 
територій», затверджений Наказами Мінрегіону України № 306 від 10.07.2013 р. 
(чинний з 01.01.2014 р.). 
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Октавні рівні джерел шуму технологічного обладнання та спецтранспорту 
представлені в таблиці нижче. 

Величина 
Рівні звукової потужності (дБ) по октавам 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Місця відпуску палива 
(10 од) 

70 70 66 62 58 54 50 46 42 

Автотранспорт (2 од.) 89 89 86 86 95 92 84 78 71 

92,3 92,3 89,2 89,1 98,0 95,0 87,0 81,0 74,0 

Сумарний звуковий тиск джерел шуму на об'єкті, визначається або за 
формулою: 

де:         n - кількість величин. 
Якщо рівні однакові  (Li = L), то використовується формула: 

LΣ = L+ 10 lg n 
Рівень звуку Lтер в розрахунковій точці на території житлової забудо-ви слід 

визначати за формулою: 

                    Lтер = Lдж – ΔLрас – ΔLекр –  ΔLзел, дБ 
де:       Lдж – шумова характеристика джерела шуму, дБ; 

ΔLрас – зниження рівня звуку в залежності від відстані між джерелом шуму і 
розрахунковою точкою, дБ; 

ΔLрас = 15 lg r – 10 lg Ф + βar/1000 + 10 lg Ω, дБ 
де:       r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м; 

Ф – фактор спрямованості джерела шуму, що визначається за досвідченим 
даними. Для джерел шуму з рівномірним випромінюванням звуку слід приймати 
Ф=1;  

Ω – просторовий кут випромінювання звуку, який приймається для джерел 
шуму, розташованих: в просторі Ω = 4π; на поверхні території або 
огороджувальних конструкцій будівель і споруд  Ω = 2π; двогранному куті, 
утвореному огороджувальними конструкціями будівель і споруд, Ω = π; 

βa – загасання звуку в атмосфері, дБ/км, приймається за таблицею. 

Середньогеометричні частоти 
октавних смуг, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

βa, дБ/км 0 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48

10 


n

i

Lpl

1

1,010lg
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ΔLекр – зниження рівня звуку екраном на шляху поширення звуку, 
визначається згідно розділу 9 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013;  

ΔLзел – зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, визначається 
згідно розділу 10 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013. 

Для розрахунку приймаються дві розрахункові точки: точка на межі 
санітарно-захисної зони (50 м) (контрольна точка № 1) і на межі житлової 
забудови – на відстані 85 м в південному напрямку (контрольна точка № 2).  

Розрахунок проведено для розрахункових точок, яка знаходяться на даних 
відстанях з урахуванням усієї сукупності джерел шуму планованої діяльності.  

Зниження рівня звуку в залежності від відстані для розрахункових точок № 1 
та № 2, визначене за вищенаведеною формулою, наводиться у таблиці нижче. 

 
Октавні смуги 
частот, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розрахункова точка № 1 - на межі санітарно-захисної зони (50 м) 

r, м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
15 lg r 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 
Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 lg Ф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
βa 0 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 

βar/1000 0 0 0,035 0,075 0,15 0,3 0,6 1,2 2,4 
Ω = 2π 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 
10 lg Ω 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
ΔLрас,дБ 30,45 30,45 30,49 30,53 30,60 30,75 31,05 31,65 32,85 

 
Розрахункова точка № 2 – на межі житлової забудови (на відстані 80 м у східному 

напрямку) 
r, м 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

15 lg r 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 
Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 lg Ф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
βa 0 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 

βar/1000 0 0 0,0595 0,1275 0,255 0,51 1,02 2,04 4,08 
Ω = 2π 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 
10 lg Ω 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
ΔLрас,дБ 33,91 33,91 33,97 34,04 34,17 34,42 34,93 35,95 37,99 

 
Розрахунок рівнів звуку Lтер в розрахункових точках № 1 та № 2 за 

вищенаведеною формулою наведений у таблиці нижче. 
 

Октавні смуги 
частот, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розрахункова точка № 1 - на межі санітарно-захисної зони (50 м) 

Lдж,дБ 92,3 92,3 89,2 89,1 98,0 95,0 87,0 81,0 74,0 
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Октавні смуги 
частот, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ΔLрас,дБ 30,45 30,45 30,49 30,53 30,60 30,75 31,05 31,65 32,85 
ΔLекр 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ΔLзел,дБ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
ΔLтер,дБ 36 36 33 33 42 39 30 24 16 
Розрахункова точка № 2 – на межі житлової забудови (на відстані 80 м у східному  напрямку) 

Lдж,дБ 92,3 92,3 89,2 89,1 98,0 95,0 87,0 81,0 74,0 
ΔLрас,дБ 33,91 33,91 33,97 34,04 34,17 34,42 34,93 35,95 37,99 
ΔLекр 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ΔLзел,дБ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
ΔLтер,дБ 33 33 30 30 38 35 27 20 11 

Нормативні рівні звукового тиску в октавних смугах частот згідно ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», для територій, які 
безпосередньо прилягають до житлових будинків, наведені у таблиці нижче. 

 
Октавні смуги частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Норми допустимих рівнів шуму 
на території, які прилягають до 
житлових будинків Lдоп, дБ 

Денний час 89 75 66 59 54 50 47 45 43 
Нічний час 83 67 57 49 44 40 37 35 33 

 
Отримані результати свідчать про те, що рівні шумового впливу при 

впровадженні планованої діяльності не виходять за межі нормативних 
показників. 

З метою зменшення дії на житлову забудову і здійснення умов акустичного 
комфорту при проектуванні передбачені наступні заходи: 

- забезпечення необхідних розривів між джерелом шуму і житловою 
забудовою; 

- розміщення частини обладнання (при наявності технологічних та 
конструктивних можливостей) в шумозахисних кожухах та використання 
звукоізоляційних матеріалів, що сприяє зниженню звукового навантаження  

Вібрація 
Рух транспортних засобів супроводжується процесом вібрації, яка діє через 

механічну систему на людину та через дорожнє покриття на споруди, що 
розміщуються в зоні цієї дії. Враховуючи витримані санітарні розриви та 
санітарно-захисну зону об’єкта, вібраційне навантаження на населений пункт не 
перевищуватиме допустимих значень згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні 
санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 
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Іонізуючі випромінювання 
Іонізуючі випромінювання, які можуть чинити негативний вплив на 

навколишнє середовище, на території об'єкта відсутні. Можливість радіаційного 
забруднення виключено, оскільки будівельні матеріали, та елементи обладнання, 
що будуть використовуватись, відповідатимуть діючим санітарним та 
будівельним нормам. 

Електромагнітні поля 
Відповідно до ДБН Б В.2.5-82.2016  «Електробезпека в будинках і спорудах. 

Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом» нормованим є 
вплив електричних полів струмів промислової частоти напругою більше 400 кВ.  
Оскільки проектована діяльність не пов’язана зі споживанням електроенергії 
напругою більше 400 кВ, шкідливий вплив на персонал і навколишнє середовище 
знаходиться в допустимих межах. 

Оцінка теплового забруднення 
Планованою діяльністю не передбачається значне теплове навантаження на 

навколишнє природне середовище. 
 

                        1.5.6 Оцінка впливу на рослинний і тваринний світ 
Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не 

відноситься до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних 
земель, а також територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і 
естетичну цінність. Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, 
на земельній ділянці немає (більш детально – у п. 3.2, п. 3.3 даного звіту з ОВД). 

Реконструкція / експлуатація об’єкту планованої діяльності проводити-
муться в межах майданчику, який вже зазнав впливу господарської діяльності 
людини – на даній ділянці розташована АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО  РІТЕЙЛ» 
з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування (будівлею 
операторської, парком підземних резервуарів для рідкого палива, ПРК і т.д.). На 
території наявне існуюче асфальтне покриття та доглянутий газон. Природні 
комплекси на території відсутні, у зв’язку з цим опосередкований вплив при 
будівельно-монтажних роботах та експлуатації обладнання автозаправної станції 
буде відсутній. 

Вплив будівництва / експлуатації об’єкту планованої діяльності на фауну 
ссавців та птахів суміжних територій може бути пов'язаний з ефектом присутності 
і шумом від роботи автомобілів і обладнання АЗС. Однак в даний час ця територія 
вже використовується людиною і на даний час межує з діючими автомобільними 
дорогами. Представники флори і фауни в районі проммайданчика добре 
пристосовані до проживання в умовах антропогенного впливу, тому будівництво 
та експлуатація нового об'єкта не матиме додаткового впливу на популяції птахів 
і тварин.  

Таким чином, вплив на рослинний та тваринний світ при 
будівництві / експлуатації об’єкту планованої діяльності буде мінімальним. 
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            1.5.7 Оцінка впливу на соціальне середовище 
Проаналізувавши дані існуючого соціального середовища в регіоні 

розміщення планованої діяльності, які наведені в п. 3.9 даного звіту з ОВД, можна 
зробити висновок щодо соціально-побутових умов проживання місцевого 
населення.  

В адміністративному відношенні АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» 
розташована в м. Миколаїв 

З соціально-економічної точки зору впровадження планованої діяльності 
буде мати позитивний характер, обумовлений покращенням сервісних умов і 
зручності обслуговування автовласників на АЗС, а також збільшенням 
надходжень податків у місцевий і державний бюджет. В результаті реконструкції 
АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ»  буде збільшено кількість робочих місць 
для місцевого населення.  

Згідно наведеної в розділі 5 даного проекту інформації, всі розрахункові 
максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що 
утворюватимуться під час виробничого процесу і викидатимуться в атмосферне 
повітря, не перевищуватимуть нормативи екологічної безпеки в житловій забудові 
і не впливатимуть негативно на стан здоров’я населення. 

Згідно проектним рішенням всі санітарно-гігієнічні норми витримуються. 
Проектом передбачені заходи з охорони праці робочого персоналу, що включають 
в себе питання створення здорових і комфортних умов праці, забезпечення його 
шляхом максимально можливої механізації виробничих процесів, особливо 
трудомістких робіт.  

Безпека праці персоналу забезпечується за рахунок прийнятих технічних 
рішень по виробничим процесам, технологія яких відповідає діючим в даний час 
нормативам і правилам техніки безпеки.  

Для забезпечення охорони праці в процесі діяльності підприємства 
виконувати вимоги Закону України «Про охорону праці». 

Даний об’єкт не призведе до погіршення умов життєдіяльності місцевого 
населення, не буде впливати на стан здоров’я та рівень захворюваності. 

2. Опис виправданих альтернатив
2.1 Опис виправданої альтернативи географічного характеру 
Розмішення планованої діяльності планується на території та в межах 

існуючої земельної ділянки  діючої АЗС, 0,2953 га (кадастровий номер 
4810137200:15:004:0027), що використовується компанією на підставі 
Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829 та 
знаходиться за адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 б. Цільове 
призначення земельної ділянки – для обслуговування автозаправної станції     
Альтернативні варіанти розміщення планованої діяльності не розглядались у 
зв’язку зі здійсненням планованої діяльності на території та в межах земельної 
ділянки існуючої АЗС. 
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2.2 Опис виправданої альтернативи технологічного характеру. 
При виборі планованої діяльності було розглянуто дві альтернативи: 
- встановлення на АЗС обладнання для  заправлення автомобілів 

СВГ(пропан, бутан); 
- встановлення на АЗС обладнання для  заправлення автомобілів СПГ 

(метан). 
Технічна альтернатива - встановлення на АЗС обладнання для  заправлення 

автомобілів стиснутим природним газом не є доцільною, так як основною умовою 
для встановлення обладнання для заправлення автомобілів СПГ є наявність 
газопроводу в районі розташування АЗС. СПГ є значно небезпечнішим за СВГ, та 
затрати на обладнання СПГ є вищі в порівняння з СВГ. Ще одним недоліком 
метану є слабо розвинена мережа заправок, які використовуються для заправки 
метаном. Крім того, метанове ГБО коштує дорожче. Метанове обладнання 
найчастіше використовується на комерційному вантажному транспорті. СВГ ж є 
кращим варіантом для звичайних легкових автомобілів, які використовуються в 
приватних цілях, тому більше користується попитом.        

Таблиця переваг і недоліків пропана і метана 
Фактор      пропан     метан 

Вартість  низька висока 
Відносно  дешевше бензина В 1,8-2 рази У 3 рази 

Витрата відносно бензину(на 10 літрів) 11-11,5 літрів 
 

8-8,5 кубов 
 

Вага середнього балона 20-30 кг 60-125 кг 
Запас палива на середній комплект 
(кілометрів ходу)  

600-1000 км 
 

250-350 км 

Вибухонебезпечна концентрація в повітрі 2,1% 4,4% 
Шкідливий вплив на деталі двигуна високе повне 
Падіння потужності двигуна віносно 
бензину 

5% 20%-30% 

Доступність заправок Майже так само 
бензиновим 

По 1-2 на велике 
місто 

 
Доцільною є альтернатива встановлення на АЗС обладнання для  

заправлення автомобілів СВГ(пропан, бутан).  
Обладнання, що планується під розміщення, повністю відповідає сучасним 

національним та європейським вимогам.  
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3. Опис поточного стану довкілля
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію» інформація про стан 

довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про стан складових 
довкілля та його компоненти, включаючи: - генетично модифіковані організми, та 
взаємодію між цими складовими; - фактори, що впливають або можуть впливати 
на складові довкілля (речовини, енергія, шум і випромінювання, а також 
діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього 
природного середовища, політику, законодавство, плани і програми); - стан 
здоров'я та безпеки людей умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд 
тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля; - 
інші відомості та/або дані. Інформація про стан довкілля, крім інформації про 
місце розташування військових об'єктів, не може бути віднесена до інформації з 
обмеженим доступом.  

3.1 .Клімат та метеорологічні умови 

       ТОВ «Глуско-Рітейл» здійснюватимк плановану діяльість за адресою: 
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9  
       Район розміщення планованої діяльності відноситься до ІІ кліматичного райо-
ну згідно ДСТУ-Н В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». Клімат району – 
помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою та жарким засушливим 
літом. 
        Середньорічна температура повітря складає: влітку (самого спекотного 
місяця - липня) –плюс 24,4 .С, взимку (самого холодного місяця – січня) – мінус 
2,4 .С. Абсолютний максимум –плюс 40,1 .С, абсолютний температурний мінімум 
– мінус 29,7 .С. Середньорічна швидкість вітру складає 4,2 м/с. Швидкість вітру,
що перевищує 5 % випадків в районі розміщення планованої діяльності складає 8-
9 м/с. В літній період переважають вітри західного та північно-західного 
напрямку. Весною найчастіше спостерігаються вітри східного напрямку. В зимо-
вий період посилюється дія антициклонів с перевагою вітрів східного напрямку. 

Метеорологічні характеристики та коефіцієнти, що визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також значення 
фонових, середньорічних та максимально разових концентрацій забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі м. Миколаєва видані Миколаївським обласним 
центром з гідрометеорології для м. Миколаєва. 

Територія м. Миколаєва розташована в Південній кліматичній області, що 
характеризується високим рівнем інсоляції, засушливістю та знаходиться 
переважно під впливом дії антициклонів. Антициклони, для яких характерний 
підвищений тиск, в літню пору року формують теплу безхмарну погоду зі 
значними амплітудами в денний та нічний час, а взимку приводять до зниження 
температури. 

Район будівництва знаходиться в зоні опадів, що випадають, які мають 
сезонний характер. Найбільша кількість опадів припадає на літні місяці з 
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максимумом в травні, а найменше на холодний період року (січень-квітень) з 
мінімумом у вересні. 

Річна норма опадів за період 2014 - 2018 р.р. становить 404,2 мм, 
багаторічна норма - 472,0 мм. 

       В літні місяці переважає засушлива погода, що характеризується високим 
рівнем випаровування, що значно перевищує кількість опадів. Основна маса 
опадів випадає влітку увигляді короткочасних інтенсивних дощів, іноді з грозами. 
Взимку випадає сніг, в результаті відлиг сніжний покрив поповнюється декілька 
разів за зиму. В окремі зими сніговий покрив взагалі відсутній. Спостерігається 
значне коливання кількості опадів та їх розподілення протягом року. В 
один місяць може випасти 30-50 % річної кількості опадів, а уже наступного року 
даний місяць може бути взагалі без опадів. Часто спостерігаються періоди без 
опадів (особливо восени), що досягають 2-3 місяців. Відносна вологість повітря в 
середньому за рік складає 73 %, найменша вологість в серпні (60 %), найбільша – 
в грудні (86 %). Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша - в 
грудні. В середньому за рік спостерігаються 60 днів з туманами. Найбільша 
кількість туманних днів спостерігається в холодний період року. В теплий період 
року тумани зустрічаються рідко. 
       Небезпечні фізико – геологічні процеси не виявлені. 
       Небезпечними атмосферними явищами району розташування планованої 
діяльності є: ожеледиця, грози, град, хуртовини. Весною доволі часто спосте-
рігаються суховії. Ожеледиця спостерігається в середньому 3,25 днів в році. 
Утворення ожеледиці супроводжується північно-східним вітром зі швидкістю 8-
12 м / с. Ожеледиця відзначається в листопаді-березні. Грози можливі протягом 
всього року. Найбільш часто грози відзначаються влітку. В окремі роки число днів 
з грозою досягає 9-11, а найбільша кількість днів з грозою за рік становить 19-39. 
Тривалість грози в день незначна, середня неп¬реривная тривалість грози складає 
1,5-2,5 години. Град спостерігається в теплу половину року з березня по листопад. 
Випадання граду пов'язане з циклонічної діяльністю і з розвитком внутрішьо-
масової хмарності при наявності нестійкої вертикальної стратифікації атмосфери. 
Найбільш часто град випадає під час грози в тилу холодного атмосферного 
фронту. В середньому за рік буває 2 дня з градом. Хуртовини відзначаються в 
 період з листопада по квітень, але на початку періоду доволі рідко. В середньому 
на рік буває 4-5 днів з хуртовиною. Тривалість хуртовин, в середньому, 7 годин. 
Видимість при хуртовинах може знижуватися до 200 м. Хуртовини відзначаються 
при  швидкості вітру від 10 до 17 м / с. Рельєф майданчика проектування відносно 
спокійний, спланований насипними ґрунтами шаром до 2,0м.  
           Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсі-
ювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту, на-
ведені у таблиці нижче за даними Миколаївського обласного центру з гідромете-
орології (довідка № 15/05-08/301 від 16.04.2020 р. та наедені у наведена у 
Додатку 11. 
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                                                                                                     Таблиця 3.1 

Найменування характеристик Величина 
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 
Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря 
найбільш жаркого місяця року, Т, 0 С 

24,4 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш 
холодного місяця (для котельних, які працюють за 
опалювальним графіком), Т, 0 С 

-2,4 

Середньорічна роза вітрів, %  
П 20,4 
ПС 14,2 
С   14,4 
ПдС 7,3 
Пд 12,4 
ПдЗ 8,5 
З 10,0 
ПЗ 12,8 
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), 
повторення перевищення якої складає 5%, U*, м/с 

9 

 
3.2   Природно-заповідний фонд та інші природні території та 

об'єкти, що підлягають особливій охороні 
 
Території та об'єкти природно-заповідного фонду України (ПЗФ) 
Гарантом забезпечення, збереження відтворення генофонду рослинного та 

тваринного світу, розмаїття природних екосистем є ПЗФ області. До нього в 
Україні відносять: природні території та об’єкти – біосферні та природні 
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, 
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, штучно створені об’єкти – 
ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва.  

В межах міста Миколаїва  налічується 18 об’єктів природно-заповідного 
фонду загальною площею 1184 га (4,5% міської території): 

- Миколаївський зоологічний парк; 
- Парки пам’ятки садово-паркового мистецтва: «Парк Перемоги», «Парк 

«Народний сад», «Сквер ім. 68 Десантників», «Аркасівський сквер», «Бульвар 
«Флотський», «Парк «Ліски», «Сквер Юних героїв», «Парк «Юність»; 

- Ботанічна пам’ятка природи «Сквер Пам’ять»; 
- Заповідне урочище «Дубки»; 
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- Лісовий заказник «Балабанівка»; 
- Гідрологічний заказник «Жовтневе водосховище»; 
- Гідрологічна пам’ятка природи «Турецький фонтан»; 
- 4 ботанічні пам’ятки природи «Дуб черешчатий». 
На відстані 200 м від об’єкту розташован «Парк Перемоги».  
Усі об’єкти ПЗФ досить віддалені від місця розміщення планованої 

діяльності, тому ні будівництво, ні експлуатація об’єкту на них не впливатимуть. 
Фахівцями управління екології департаменту житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради постійно проводяться рейди щодо 
обстеження санітарного стану та дотримання режиму об’єктів природно-
заповідного фонду міста. 

   Екологічна мережа Миколаївської області 
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про екологічну мережу України», 

екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення 
умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного 
потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, 
місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, 
генетичного 
 фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів ПЗФ, а 
також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього 
природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань 
України підляга-ють особливій охороні. 

Екомережа складається із структурних елементів, до яких належать 
ключові, сполучні, буферні та відновлювані території. Згідно з Законом України 
«Про екологічну мережу України», ключові території забезпечують збереження 
найбільш цінних і типових для даного регіону ком-понентів ландшафтного та 
біорізноманіття. Сполучні території (екокоридори) поєднують між собою ключові 
території, забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Буфе-
рні території забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх 
впливів. Відновлювані території забезпечують формування просторової цілісності 
екомережі, для яких ма-ють бути виконані першочергові заходи щодо відтворення 
первинного природного стану. Сполучні території це - просторові, витягнутої 
конфігурації, структури, що зв'язують між собою природні ядра (ключові 
території) і включають наявне біорізноманіття різного ступеню природ-ності та 
середовищ його існування, а також території, що підлягають ренатуралізації. Під 
біорізноманіттям розуміється сукупність усіх видів рослин, тварин і 
мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем. Біорізноманіття складається з 
видового, популяційного, ценотичного та генетич-ного різноманіття. Людина 
також є невід'ємним елементом біотичного різноманіття і поза ним існувати не 
може. Головною функцією природного коридору та сполучних територій є 
забезпе-чення підтримання процесів розмноження, обміну генофондом, міграції 
видів, поширення видів на суміжні території, переживання ними несприятливих 
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умов, переховування, підтримання еко-рівноваги. Функціональне призначення 
сполучних територій полягає в забезпеченні шляхів міграції, колонізації і обміну 
генами і здійснюється на різні географічні відстані - від локальних до глобальних. 
Для великих і рухливих видів географічний масштаб, звичайно, від місцевого до 
загальнодержавного та глобального, а для невеликих або малорухливих видів - 
місцевого рівня, що визначає ранг сполучної території - місцевий або 
загальнодержавний. 

На виконання Обласної програми охорони довкілля та раціонального 
природокористування на 2000-2010 рр. південною філією Інституту екології НЕЦ 
України виконано захід “Формування екологічної мережі Миколаївської області” 
(2002-2004 рр.). Результати досліджень стали основою для підготовки Цільової 
програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року (дію продовжено до 
2018 року), яку затверджено рішенням Миколаївської обласної ради від 
24.06.2011 № 4. 

Виконано захід програми «Розробка схеми регіональної екологічної мережі 
Миколаївської області» (2016-2017 рр.). Підготовлено схему екомережі, 
первинний перелік та базу даних територій та об’єктів екомережі. Наразі, заходи 
щодо розбудови екомережі інтегровані в Комплексну програму охорони довкілля 
Миколаївської області на 2018-2020 роки, затверджену рішенням обласної ради 
від 21.12.2017 № 22. 

 Первинна схема екомережі включає 146 територій та об’єктів. Її структура 
така: ключові території - 106, з них: 10 – загальнодержавного, 96 - місцевого 
значення; сполучні території - 35, з них: 4 – загальнодержавного, 31 - місцевого 
зна-чення; буферні території - 5, всі вони загальнодержавного значення. 

Ключовими територіями загальнодержавного значення з найбільшою 
концентрацією біотичного та ландшафтного різноманіття є Бузький, 
Петропавлівський та Актівський каньйони, заповідні урочища «Василева пасіка» 
та «Лабіринт», ділянки природного заповідника «Єланецький степ» та 
«Михайлівський степ», Кінбурнський півострів, Острови Довгий та Круглий, 
Тилігульський лиман і його узбережжя, Капустяна балка, озеро Солонець-Тузли, 
Христофорівські плавні та ін. Ключові території місцевого значення представлені 
об’єктами природно-заповідного фонду, ділянками зі збереженими природними 
комплексами, що потребують заповідання або встановлення обмежень у їх 
використанні. 

Територією області проходять 4 екокоридори загальнодержавного 
значення: Південноукраїнський, Прибережно-морський, Бузький, Дніпровський. 
Вони забезпечують основні комунікативні функції екомережі Миколаївщини з 
іншими регіональними екомережами Одещини, Кіровоградщини, 
Дніпропетровщини, Херсонщини.  
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3.3 Забруднення компонентів природного середовища 

3.3.1 Атмосферне повітря 

          Для опису поточного стану (базовий сценарій) атмосферного повітря при 
діяльності були використані величини фонових концентрацій забруднюючих 
речовин, видані Миколаївським обласним центром з гідрометеорології для м. 
Миколаєва, які наведені в Додатку 12. 
          Перевищень фонових концентрацій над граничнодопустимими 
концентраціями забруднюючих речовин не спостерігається, стан атмосферного 
повітря задовільний 

Відомості щодо стану забруднення атмосферного повітря 

      Таблиця 3.2 
№ 
   з/п 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Гігієнічний
норматив 

Концентрація (мг/м3)
Швидкість вітру,м/с 

0-2 3-11 
Напрямки 

Будь- 
який

Пн Сх Пд Зх 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Оксид вуглецю 5,0 2,99917 2,62837 2,56996 2,52319 2,38392
3 Діоксид азоту 0,2 0,0798 0,07501 0,0838 0,07536 0,07258
4 Діоксид сірки 0,5 0,00885 0,00865 0,00894 0,0087 0,00852

        Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення пла-
нованої діяльності виконувалось методом аналізу зміни показників забруднення 
основних факторів навколишнього середовища протягом останніх років. 
       Згідно даних управління екології та природних ресурсів Миколаївської 
облдержадміністрації, опублікованих в «Регіональній доповіді про стан 
навколишнього природного середовища у Миколаївській області у 2018 році», 
Миколаївська область не увійшла в перелік регіонів з високим забрудненням 
атмосфери, що зумовлено відсутністю підприємств хімічної та вугільної про-
мисловості. Слід відмітити, що рівень техногенного навантаження на навколишнє 
природне середовище Миколаївської області нижчий, порівняно з середнім по 
Україні. 2018 року в розрахунку на 1 км2 території регіону припадало 0,533 т 
викинутих в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. В 
середньому по країні зазначені показники становили 4,35 т. 
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Динаміка викидів в атмосферне повітря по Миколаївській області 

Таблиця 3.3 

Роки 
Викиди в атмосферне повітря, тис. т.

Щільність 
викидів у 
розрахунку 
на 1 км2, т 

Обсяги 
викидів у 
розрахунку 
на 1 особу, 

кг 

Обсяг 
викидів на 
одиницю 
ВРП, 

т/млн.грн 
Всього 

у тому числі

стаціонарними 
джерелами 

пересувними 
джерелами 

1 2 3 4 5 6 7
2014 69,72 15,91 53,81 2,84 59,77 1,97
2015 63,52 15,8 47,72 2,58 54,7 1,32
2016 * 13,89 * 0,565 ** 12,0** 0,24 **
2017 * 14,18 * 0,577** 12,4** 0,19**
2018 * 13.1 * 0,533** 11,5** ***

* - інформація по викидам забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення
атмосферного повітря за 2016, 2017 роки не надається, оскільки розрахунок цих показників 
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 175-р не здійснювався; 

** - дані по викидах надано тільки від стаціонарних джерел, оскільки інформація від 
пересувних джерел не надається з 2016 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2017 № 175-р; 

*** - дані про ВРП за 2018 рік будуть представлені 2020 року. 

      У 2018 році в атмосферне повітря Миколаївської області зі стаціонарних 
джерел забруднення до атмосфери надійшло 13,098 тис. т забруднюючих речовин, 
що на 1080 т, або на 7,6 % менше, порівняно з 2017 роком. Крім того, в атмосферу 
від стаціонарних джерел забруднення викинуто 2,0 млн т діоксиду вуглецю 
(парникового газу), який впливає на зміну клімату. У порівняні з 2017 роком 
викиди діоксиду вуглецю зменшилися на 0,0911 млн т, що на 4,3 % менше, 
порівняно з 2017роком. 

       За даними головного управління статистики в Миколаївській області у 
загальній кількості забруднюючих речовин стаціонарних джерел переважали 
викиди метану 25,9% (3,391 тис. т), тверді речовини 23,8% (3,123 тис. т) та 
сполуки азоту 23,4% (3,068 тис. т). 

Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в 
атмосферне повітря  

Таблиця 3.4 

Міста та райони 
області 

Обсяги викидів, 
тис. т

Збільшення/ 
зменшення 
викидів 2018 

року  проти 2017 
року, тис. т

Обсяги 
викидів 2018 
року до 2017 
року, % 

Викинуто в 
середньому 1 
підприємст- 

вом, 
т

2017 рік 2018 рік 

м. Миколаїв 3,329 3,039 - 0,29 91,3 24,5
Разом по області 14,178 13,098 - 1,08 92,4 31,2

                  За даними головного управління статистики у Миколаївській області 
протягом 2018 року від стаціонарних джерел порівняно з 2017 роком зменшилися 
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викиди діоксиду та інших сполук сірки на 23,3%, НМЛОС на 15%, метану на 
13,4%, пилу на 12,5%, збільшення викидів відбулося по сполукам азоту на 4,4% 
та оксиду вуглецю на 3,7%. 
        Протягом 2018 року перевищення максимально разових 
граничнодопустимих концентрацій (ГДК) спостерігались в атмосферному повітрі 
м. Миколаєва по пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фтористому водню, 
формальдегіду. Річний хід середньомісячних концентрацій пилу, діоксиду сірки, 
оксиду вуглецю, діоксиду азоту, оксиду азоту, фтористого водню був 
достатньорівномірний по всіх пунктах спостережень. Середньомісячні 
концентрації формальдегіду підвищувались у теплий період.  
       Радіаційний фон протягом 2018 року не перевищував природного рівня 
(рівень природного фону < 25 мкР/год). Погіршення радіаційного стану за базовим 
сценарієм не прогнозується 

 

3.3.2 Водні ресурси. 

Миколаївська область територіально належить до басейнів р. Південний Буг 
(59,5%), р. Дніпро (23,5%) і річок Причорномор’я (17%).  

На території області налічується 121 річка та балки (довжиною більше  10 
км)  загальною довжиною 3619,84 км, з яких шість середніх річок: Кодима  (59,0 
км), Синюха (24,0 км), Чорний Ташлик (41,0 км), Чичиклея (86,0 км), Інгул (179,0 
км), Інгулець (96,0 км) та одна велика річка Південний Буг. 

Загальна площа зайнята поверхневими водними об’єктами становить           
150,5 тис. га, що  складає  6,1 %  від території області. 

Підземні води залягають у відкладеннях різного віку, генезису і 
літологічного складу – від тріщинуватої зони кристалічного фундаменту до 
сучасних (голоценових) та плейстоценових. 

Прогнозні ресурси (запаси) підземних вод основних водоносних горизонтів 
у межах Миколаївської області визначено і апробовано у кількості 441,6 
тис.м3/добу, у тому числі: 

з мінералізацією до 1,5 г/дм3 – 349,87 тис.м3/добу (79,23%); 
з мінералізацією від 1,5 г/дм3 до 3,0 г/дм3 – 91,73 тис.м3/добу (20,77%). 
За обсягами розвіданих запасів підземних вод питної якості Миколаївська 

область є найменш забезпеченою в Україні. В середньому експлуатаційні запаси 
підземних вод на одного мешканця становлять 0,09 м3/добу (у порівнянні: 
Одещина  0,135 м3/добу або в 1,5 рази більше, Херсонщина - 3,1 м3/добу або в  34 
рази більше). 

Взагалі місцеві водні ресурси області достатньо обмежені і залежать, 
головним чином, від притоку з інших регіонів. 

За питомими показниками водних ресурсів (на одного мешканця) область 
займає одне із останніх місць серед областей України. Середній показник  
забезпечення річним стоком на 1 мешканця Миколаївської області у маловодний 
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рік складає 0,26 тис. м3/рік, що у порівнянні з цим показником по Україні менше 
в 2,6 рази 

 Найбільш водоспоживаючі галузі області – це промисловість та енергетика, 
на їх потреби йде біля 50 % від загального обсягу використаних вод. На другому 
та третьому місцях сільське господарство та комунальне господарство відповідно. 

 Скид недостатньо очищених стічних вод в області здійснюється виключно 
через не ефективну роботу комунальних очисних споруд каналізації. Частка 
згаданого обсягу скидів по відношенню до загального об’єму скидів зворотних 
вод до поверхневих водойм області складає біля 37 %, що  порівняно з відповідним 
обсягом скиду забруднених вод в цілому по країні - 2,24%. 

Використання води за видами економічної діяльності у 2017 році та двох 
попередніх 

                                                                                                  Таблиця 3.5 

 
Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами  

у поверхневі водні об’єкти 
Таблиця 3.6  

Скидання забруднюючих 
речовин по регіону 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 
обсяг 

забруднюючих 
речовин, тис. т 

обсяг 
забруднюючих 
речовин, тис. т 

обсяг 
забруднюючих 
речовин, тис. т 

1 2 3 4 
БСК 0,278 0,242 0,293 
ХСК 1,517 1,473 1,457 

завислі речовини 0,463 0,431 0,259 
N (сума мінеральних форм) 0,251 0,346 0,442 

Р (ортофосфати) 0,044 0,081 0,111 
мінералізація 6,260 6,317 5,939 
нафтопродукти 0,009 0,009 0,006 

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод 
 
 

Галузь економіки 2015 2016 2017 

усього,  
млн. м3 

у  % до 
спожитої 
свіжої 
води 

усього,  
млн. м3 

у  % до 
спожитої 
свіжої 
води 

усього,  
млн. м3 

у  % до 
спожит

ої 
свіжої 
води 

Усього по області 3141,024 97,06 3562,0 97,4 3460,0 97,6 
у тому числі:       
промисловість 
 

3141,0 97,37 3561,75 97,7 3459,0 97,8 

сільське 
господарство 

- - 0,218 56,0 0,218 56,0 

житлово-комунальне 
господарство 

0,024 0,236 0,024 0,2 0,024 0,2 
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Таблиця 3.7 
Назва водного 

об’єкта 
Кількість контрольних 

створів, у яких 
здійснювались 
вимірювання, од. 

Відібрано та 
проаналізовано 
проб води, од. 

Кількість 
показників, 

од. 

Кількість випадків 
та назва речовин з 
перевищенням ГДК, 

од. 

усього 
у тому числі з 
перевищенням 

ГДК 
1 2 3 4 5 6

 Гирло р. 
Південний 
Буг, Бузький 
лиман. 
 Дніпровський 
лиман 

9 9 
148 

2598 
9 

Амонійний азот – 19
Нафтопродукти – 48 
Нітритний азот – 55 
     СПАР –  2 

Південно-Бузьке Басейнове управління водних ресурсів 
Р.Південний 
Буг 

5 5 43 1548 

37 – ХСК, 29 – 
БСК20, 2 – залізо 
загальне, 8-магній, 
4-жорсткість, 2-
марганець 

Ташлицьке 
водо-сховище 

1 1 4 144 

 4-ХСК, 2 – рН  4-
жорсткість, 1-
лужність, 
4-сух.залишок, 4-
магній, 4- натрій, 1 
– залізо загальне

Р.Інгул 

4 4 25 900 

 24-ХСК, 14-БСК20, 
25-жорсткість, 
4-лужність, 25-
магній,14-сульфати, 
25-сухий залишок,  
3-хлориди, 20-
натрій, 
6-калій,  1-
марганець 

Р.Синюха 

1 1 14 504 

14-ХСК, 2-жорст-
кість, 2- БСК20 
4-лужність, 12-маг-
ній, 1-розчинний 
кисень 

Р.Інгулець 

1 1 6 216 

6-ХСК,  5- БСК20, 6-
жорсткість, 6-сухий 
залишок, 5-сульфа-
ти,  5-хлориди, 6-
магній,  6-натрій, 1- 
залізо загальне 

Бузький лиман 

1 1 4 144 

4-ХСК, 3- БСК20, 4-
жорсткість,4-сухий 
залишок, 2-
сульфати,  4-
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хлориди, 4-магній,  
4-натрій, 2-калій 

Р. Мертвовод 

1 1 4 144 

4-ХСК,  4- БСК20, 4-
жорсткість, 4-
магній 
1-сульфати, 2-сухий 
залишок, 1-натрій, 
1-розчинний кисень 

3.3.3. Поводження з відходами та небезпечними хімічними 
речовинами. 

За статистичними даними в м. Миколаєві та Миколаївської області обсяг 
утворення відходів за 2017 рік становить 2327,932 тис. т відходів, що на 1,6 % 
менше порівняно з 2016 р., у т.ч. від економічної діяльності підприємств 103 та 
організацій – 2178,676 тис. т (на 1,2 % більше), у домогосподарствах – 149,256 
тис. т (на 30% менше). Із загального обсягу утворених відходів 16,34 тис. т 
становили відходи ІІІІ класів небезпеки, що на 74 % менше порівняно з 2016 
роком (табл. 8.1.1). За класами небезпеки утворені відходи розподілилися 
наступним чином: 28,902 т (0,001%) – відходи І класу небезпеки, 603,234 т 
(0,03%)  – ІІ класу небезпеки, 15703,57 т (0,7%) – ІІІ класу небезпеки, ІV класу 
небезпеки – 2162,341 тис. т (99,3 %). До основних сфер, де фактично утворю-
ються небезпечні відходи належать підприємства металургії, машинобудування, 
суднобудування, харчової промисловості, обробки шкір, водоканали, 
сільськогосподарські підприємства, лікувальні заклади. Безумовна більшість 
82,08% або (1910,706 тис. т) загального обсягу утворена підприємствами 
Вітовського району, підприємствами м. Миколаєва (196,286 тис. т), решта 
відходів була утворена підприємствами, Веселинівського (41,203 тис. т), 
Первомайського (56,05 тис. т) районів та іншими. Серед підприємств регіону 
найбільшими утворювачами відходів у звітному році були ТОВ «Миколаївський 
глиноземний завод» (1791,596 тис. т або 77 % від загального обсягу), 
Миколаївське відділення ПАТ «Сан Інбев Україна» (22,229 тис. т). Також, 
необхідно відмітити ПАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» 
(39,904 тис. т), ПАТ «Баштанський сир завод» (166,399 тис. т) та ТОВ 
«Юкрейніан Шугар Компані» (329,782 тис. т), ТОВ «Сандора» (68,983 тис.т). Із 
загальної кількості утворених відходів протягом року утилізовано, оброблено 
(перероблено) 61,28 тис.т відходів, що на 24,3% менш порівняно з 2016 

Частка відходів, які були утилізовані, оброблені (перероблені), у 
загальному обсязі утворених відходів склала 2,66%. Для поводження з відходами 
на підприємствах області функціонувало 10 установок для утилізації 
(перероблення) відходів загальною потужністю 913,587 тис. т/рік, та 12 – для 
спалювання відходів з метою теплового перероблення (575 т/рік). На 
підприємствах області налічувалося 87 спеціально відведених місця та об‘єкта 
видалення відходів. Їх проектний та залишковий об‘єм становив 115,07 млн.м3 
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та 25,98 млн.м3 відповідно; розмір проектної та залишкової площі – відповідно 
3248,24 тис.м2 та 2584,7 тис.м2 . Загальний обсяг відходів, накопичених у 
спеціально відведених місцях чи об‘єктах, на кінець 2017 р. становив 53016,179 
тис. т, з яких 154,8 тис. т – І-ІІІ класів небезпеки. 

Загальний обсяг накопичення відходів в області становить 53,02 млн т. На 
кінець 2017 року видалено у спеціально відведених місцях чи об‘єктах на 
території підприємств 1982,07 тис. т відходів усіх класів небезпеки, у тому числі 
2,016 т відходів І-ІІІ класів небезпеки. Майже всі накопичені відходи - 52861,334 
тис. т або 99,7 % від загального обсягу, належать до ІV класу небезпеки. Відходи 
І, ІІ класу не накопичувалися, ІІІ класу – 154,844 тис. т . По видам відходів що 
тимчасово зберігаються на території підприємств частка відходів І-ІІІ класу дуже 
незначна. Так, відходів, що містять метали - 37,28 т (0,1 %); відпрацьованих олив 
– 303,696 т (0,83 %); відходів акумуляторних батарей – 28,014 т (0,08 %). 

З метою поліпшення екологічного стану в області та інноваційної 
привабливості регіону розпорядженням голови облдержадміністрації від 
03.11.2017 № 436-р затверджена робоча група з вирішення проблемних питань 
реалізації проекту будівництва сміттєпереробного комплексу в м.Миколаїв. 

 
3.3.4. Земельні ресурси і ґрунти. 

Земельний фонд Миколаївської області характеризується наявністю досить 
високого біопродуктивного потенціалу, а в його структурі висока питома вага 
ґрунтів чорноземного типу, що створює сприятливі умови для продуктивного 
землеробства. Ґрунти Миколаївщини представлені чорноземами звичайними в 
центральній частині та на північному заході і південними чорноземами та темно-
каштановими ґрунтами на півдні області. За даними Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області розподіл та динаміка основних видів 
земельних угідь у 2018 році склалася таким чином: сільськогосподарські угіддя – 
1888,08 тис.га (76,8 %); ліси та інші лісовкриті площі – 134,37 тис.га (5,5 %); 
забудовані землі – 296,15 тис.га (12,0 %); відкриті заболочені землі – 19,40 тис.га 
(0,8 %); відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 
покривом (піски, яри, землі зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями) 
– 25,90 тис.га (1,1 %); інші землі – 94,65 тис.га (3,8 %); території, що покриті 
поверхневими водами – 125,81 тис.га (5,1 %). Земельний фонд Миколаївської 
області за станом на 01.01.2019 року становить 2458,5 тис.га, більшість з яких 
займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень 
сільськогосподарського освоєння земель. До сільськогосподарських належать 
земельні угіддя, які використовують для одержання сільськогосподарської 
продукції: рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. Структура угідь 
залежить як від рельєфу місцевості, так і від якості ґрунтів 

Сільськогосподарське освоєння території Миколаївської області 
надзвичайно високе (76,8 %). Тому всі землі потребують захисту та охорони від 
негативних процесів, забруднення й погіршення екологічного стану. Природні та 
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кліматичні умови області сприятливі для інтенсивного високоефективного 
розвитку сільського господарства. Сільське господарство – одна з 
найважливіших галузей матеріального виробництва області. Площа 
сільськогосподарських угідь області майже 2 млн.га. За даними Головного 
управління Держгеокадастру у Миколаївській області загальна площа 
порушених земель за станом на 01.01.2019 року становить 3103,7015 га, 
відпрацьованих земель – 1257,1697 га. Так, особливого значення набуває 
рекультивація земель – повне або часткове відновлення ландшафту та родючості 
ґрунту, порушених попередньою господарською діяльністю, добуванням 
корисних копалин, будівництвом і та ін. Вона передбачає вирівнювання земель, 
лісопосадок, створення парків і озер на місці гірських розробок та інші заходи. 

Деградація ґрунтів - погіршення корисних властивостей та родючості 
ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів. Головною з 
причин деградації ґрунтів є людська діяльність (антропогенне втручання). 
Деградація, ерозія ґрунтів, зменшення гумусного покрову, забруднення 
хімічними й біологічними сполуками і радіонуклідами - такі очевидні наслідки 
антропогенного впливу на землю. На формування та проходження деградаційних 
процесів у землекористуванні, разом з чинниками природного характеру, 
значний вплив мають техногенні галузі сільського, лісового та іншого 
господарства. У складі деградаційних процесів першість належить процесам 
водної ерозії ґрунтів. Зростання еродованих земель, насамперед, залежить від 
того, як використовуються землі. Натурні вивчення розвитку процесів водної 
ерозії засвідчили, що середньозмиті ґрунти розміщуються, в основному, на 
покатих прибалкових схилах. Сильнозмиті ґрунти безпосередньо примикають до 
берегів річок, водойм і балок.  

Площа деградованих земель в Миколаївській області станом на кінець 2018 
року склала 246,40 тис.га. У 2018 році потребують консервації 44,72 тис.га 
деградованих земель, а також 4,56 тис.га малопродуктивних земель. 

Для корінного поліпшення кислих та солонцюватих і засолених ґрунтів 
застосовують хімічну меліорацію, яка поліпшує хімічну реакцію та воднофізичні 
властивості ґрунту. З цією метою вносять кальцієвмісні матеріали: вапно на 
кислих ґрунтах, а на лужних – гіпс або фосфогіпс, що створює сприятливі умови 
для ефективного внесення добрив. Одним із першочергових заходів поліпшення 
деградованих земель є зниження рівня вод та відвід їх шляхом спорудження 
дренажної мережі; створення контурно-меліоративної системи території; 
збільшення лісистості до оптимальних розмірів; здійснення агротехнічних 
протиерозійних заходів із запобігання замулюванню водних джерел продуктами 
ерозії; створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних 
смуг; залуження і створення лісових насаджень у прибережних захисних смугах, 
схилах, балках та ярах; упорядкування водовідведення на сільськогосподарських 
угіддях. Цей процес довготривалий і потребує великих фінансових затрат. 
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3.3.5 Природно-заповідний фонд. 

Станом на 01.01.2018 на території Миколаївської області створено 141 
об‘єкт природно-заповідного фонду фактичною площею 75 487,74 га, з них 8 – 
об‘єкти загальнодержавного значення, в тому числі природний заповідник, два 
національних природних парка, зоопарк, лісовий заказник та пам‘ятки природи, 
133 – місцевого значення, в тому числі п‘ять регіональних ландшафтних парків, 
ландшафтні, лісові, гідрологічні заказники, пам‘ятки природи, паркипам‘ятники 
садово-паркового мистецтва. Відсоток заповідності Миколаївської області 
становить 3,07 % від загальної площі області. Ведуться постійні роботи щодо 
створення нових та розширення існуючих територій та об‘єктів природно-
заповідного фонду. У 2010 році створено 4 об‘єкти природно-заповідного фонду 
загальною площею 404,8 га; у 2011 – регіональний ландшафтний парк 
«Висунсько-Інгулецький», загальною площею 2712,6 га; у 2013 році створено 5 
об‘єктів природно-заповідного фонду загальною площею 957,22 га. Таким 
чином, з 2010 року створено 4 479,42 га природно-заповідного фонду. Однак 
після 2013 року, не зважаючи на наявність розроблених проектів створення, на 
території області не було створено жодного об‘єкту ПЗФ. Станом на 01.01.2018 
наявні 12 розроблених проектів створення нових об‘єктів природно-заповідного 
фонду, в тому числі п‘ять з них – повністю погоджені у встановленому порядку, 
включаючи сільські ради, на території яких вони розташовані, загальною 
площею 1517,51 га, створення яких дозволило б збільшити відсоток заповідності 
області до 3,14%. Основною причиною ситуації, що склалася є зміни, внесені до 
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» у 2017 році в частині 
заборони полювання на землях природно-заповідного фонду та відсутність 
підтримки стратегічного напряму розбудови природно-заповідного фонду на 
рівні місцевих, районних та обласних органів самоврядування та виконавчої 
влади. 

На території Миколаївської області частково або повністю розташовані 15 
об‘єктів Смарагдової мережі, а саме: 
UA0000015 - природний заповідник «Єланецький степ»; 
UA0000017 - Чорноморський біосферний заповідник (частково 
розташований в межах Миколаївської області); 
UA0000040 - національний природний парк «Бузький Гард»; 
UA0000097 - національний природний парк «Білобережжя Святослава»; 
UA0000109 - Дніпровсько-Бузький лиман; 
UA0000138 - Тилігульський лиман; 
UA0000166 - регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»; 
UA0000181 - «Нижнє Побужжя» 
UA0000203 - «Михайлівський степ» (у 2016 році Указом Президента України 
від   17.05.2016 №214/2016 «Про зміну меж територій природного 
заповідника «Єланецький степ» включено до складу природного заповідника
«Єланецький степ»); 
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UA0000206 - озеро Солонець-Тузли; 
UA0000207 - Березанський лиман; 
UA0000215 - «Кінбурнська коса» 
UA0000216 - «Христофорівські плавні» ; 
UA0000217 - «Рацинська дача»; 
UA0000253 - Очаківський. 

3.3.6 Рослинний та тваринний світ 
Ландшафти області представлені заплавними комплексами (заплавні ліси 

й луки), ділянками піщаного степу, петрофітними (вапняковими) степами, 
прибережно-водними комплексами, наскельними дібровами, кам’янистими 
степами тощо. 

В межах лісостепу природний рослинний покрив утворює ковилово-
лучний степ, по балках - байрачні діброви, по відслоненнях вапняку й граніту - 
кам’янисті степи.  

Загальна лісистість області складає - 4,17%. Ліси області відносяться до I 
групи - захисні та виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-
гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції. До лісових насаджень відносяться: 
сосна звичайна, сосна кримська, ялинка європейська, акація біла, софора 
японська, шовковиця чорна, горіх грецький, берест, ясен, гледичія, тополя, 
береза, осина, тополя, верба, абрикос та інші.  

На схилах у верхів’ях річкових долин і балках зростають байрачні ліси, в 
яких переважають дуб, клени татарський і гостролистий, в’яз, липа, груша, 
яблуня, в чагарниковому ярусі - бересклет, крушина, терен, глід, шипшина.  

Степова зона в межах Миколаївської області включає різнотравно-
кострицево-ковилові угруповання. У складі різнотрав’я переважають лучно-
степові види (пирій повзучий, тонконіг вузьколистий, костриця валіська, 
костриця лучна, покісниця розставлена, ситник Жерара, скорзонера 
дрібноквіткова та багато інших). Цілинні степи містять варіації підзональних 
рослинних угруповань - типові степи, петрофільні угруповання на оголеннях 
скельних породах. Справжні степи представлені pізнотpавно-типчаково-
ковиловими, типчаково-ковиловими та їх кам’янистими різновидами.  
          За інформацією Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства загальна площа земель лісогосподарського 
призначення на території області становить 124,57 тис. га 

Лісогосподарськими підприємствами ведеться моніторинг санітарного 
стану лісів: проводяться лісопатологічні обстеження, виконуються заплановані 
роботи з лісозахисту. Проведено винищувальні заходи в осередках шкідників. 
Додатково для приваблювання птахів та профілактики поширення листогризучих 
шкідників розвішано штучні гнізда. З метою запобігання лісовим пожежам 
влаштовано протипожежні розриви та мінералізовані смуги. Проведено 
роз‘яснювальну роботу та інформування населення щодо дотримання правил 
пожежної безпеки в лісах. 
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Тваринний світ області нараховує понад 100 тис. видів тварин, серед яких - 
близько 500 видів складають хребетні, у тому числі ссавців - близько 100, птахів 
- близько 300, плазунів - близько 10, земноводних - близько 10, риб - близько 100 
видів. 

У водних об’єктах розташовані нерестовища, місця нагулу та зимівлі таких 
видів риб, як: лящ, тарань, рибець, пузанок, білизна, осетер, судак, сазан, білуга, 
севрюга, оселедець, тюлька, шпрот, глоса, чорноморська кефаль, піленгас, карась, 
бичок, щука, сом, окунь та інші. 

В період гніздування на територіях лісових масивів зафіксовано осоїда, 
орла-карлика, підорлика малого, балобана, канюків степового і звичайного, 
шуліку чорного, яструба великого. 

Характерними видами мисливської фауни є: козуля, дикий кабан, заєць-
русак, лисиця, єнотовидний собака, куниця кам’яна, сіра куріпка, фазан, крижень, 
перепел, баранець звичайний, горлиця звичайна, крижень, лиска.  

 
                                   3.3.7.  Стан радіаційного забруднення  

Радіаційний вплив є одним із найбільш небезпечних техногенних 
факторів, які мають негативний вплив на умови життя населення і навколишнє 
середовище. 

На території Миколаївської області понад 20 років працює 
ЮжноУкраїнська атомна електростанція. Керівництвом ВП «Южно-Українська 
АЕС» багато уваги приділяється впровадженню сучасних технологій, що 
гарантують високий рівень безпеки для персоналу, населення та навколишнього 
природного середовища. Атомна станція використовує ядерне паливо – яке є 
потенційним джерелом забруднення довкілля радіоактивними речовинами 
такими як тритій, цезій, стронцій, кобальт, хром, цинк. Система радіаційного 
контролю за діяльністю АЕС здійснюється відповідно до «Регламену 
радіаційного контролю ВП ЮУ АЕС РГ 0.0026.0120», затвердженого згідно 
вимог чинного законодавства, і включає два види контролю: відомчий та 
позавідомчий. Контроль за радіаційним станом навколишнього природного 
середовища проводиться як на проммайданчику, так і в радіусі 30 км навколо 
АЕС. 

На території Миколаївської області визначено 4 пункти постійного 
радіаційного контролю (с.с. Колос Добра, Костянтинівка Арбузинського району, 
с.с. Веселий Роздол, Воронівка Вознесенського району) та 4 контрольні пункти 
радіаційного контролю (м. Миколаїв, м. Первомайськ, м. Вознесенськ, м. 
Снігурівка). Лабораторні дослідження в цих пунктах проводяться з метою 
здійснення радіологічного моніторингу на території області та оцінки доз 
іонізуючого опромінення населення шляхом вибіркового радіаційного 
контролю. За 2018 рік ДУ «Миколаївський лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров‘я України» та його відокремленими підрозділами проводились 
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лабораторні дослідження у відповідності до Плану роботи ДУ МОЛЦ МОЗ 
України на 2018 рік. 

За результатами проведених досліджень навколишнього середовища у 
2018 році перевищення вимог державних нормативів ГН 6.6.1.1-130-2006 
«Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs та 90Sr у продуктах харчування та 
питній воді»» та ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки» не  
реєструвалися. За результатами проведених дозиметричних досліджень 
радіаційний фон у м. Миколаєві у 2018 році склав 12,1 мкР/год (середнє 
значення). Питома активність стронція-90 у питній воді м. Миколаєва становить 
– <0,02Бк/л, цезія-137- <0,025Бк/л на рівні багаторічних спостережень. У воді
відкритих водоймищ питома активність стронція-90 становить <0,02Бк/л, цезія-
137- <0,025Бк/л,, що відповідає доаварійним показникам.  

В містах обласного підпорядкування (м.м. Миколаїв, Вознесенськ, 
Очаків, Первомайськ, Южноукраїнськ) щоденно проводились вимірювання 
радіаційного фону. Визначені показники відповідають результатам багаторіч-
них спостережень та можуть характеризуватись як задовільні. 

3.3.8  Здоров'я населення 
У структурі поширеності хвороб серед всього населення України у 2016 р. 

розподіл рейтингових місць, як і в попередні роки, залишається незмінним: перше 
місце займають хвороби системи кровообігу (30,67%), друге місце посіли хвороби 
органів дихання, частка яких склала 20,68%, третє місце належить хворобам 
органів травлення (9,74%), четверте місце посіли хвороби сечостатевої системи 
(5,43%), п’яте – хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (5,39%), 
шосте – ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 
(4,96%), сьоме – хвороби ока та його придаткового апарату (4,78%). 

У структурі захворюваності дітей 0–17 років у 2016 р. традиційно, як і в 
попередні роки, переважали хвороби органів дихання (68,65%), шкіри та 
підшкірної клітковини (4,92%), травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх чинників (3,8%), хвороби органів травлення (3,45%), деякі інфекційні 
та паразитарні хвороби (3,44%), хвороби ока та його придаткового апарату 
(3,18%). 

У 2018 році згідно з даними популяційного канцер-реєстру зареєстровано 
4,128 тис. випадків захворювань уперше в житті на злоякісні новоутворення, що 
на 0,3% менше, порівняно з 2017 роком. При цьому показник захворюваності 
становить 392,5 на 100 тисяч населення. 

Стан здоров’я дітей та дорослих, демографічна ситуація залишається 
напруженоюі носить нестійкий характер. 

Тому,  враховуючі  наявність незадовільних факторів  навколишнього 
середовища та їх вплив на організм, можливе погіршення стану здоров’я 
населення, але при умові запобігання шкідливого впливу таких факторів  
показники захворюваності будуть стабілізуватися. 
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3.3.9. Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої 
діяльності 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення 
планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників 
забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом останніх 
років.  

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи динаміку та тенденцію 
забруднення компонентів навколишнього середовища, можна зробити висновок, 
що без провадження планованої діяльності  показники забрудненості довкілля 
швидше за все залишаться на рівні даних, наведених у даному розділі Звіту. 

Суттєвих змін стану атмосферного повітря без здійснення планованої 
діяльності не відбуватиметься. Погіршення радіаційного фону за базовим 
сценарієм не прогнозується. Гідрохімічний стан поверхневих вод значних змін не 
зазнає. 
          

4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 
планованої діяльності  

Табл.4.1.  
Фактор довкілля Вплив

Здоров’я населення   Вплив на здоров’я населення оцінюється як допустимий. Очікувані 
максимальні концентрації забруднюючих речовин від джерел 
викидів планованої діяльності, з урахуванням існуючого рівня 
забруднення атмосфери, на межі санітарно-захисної зони об’єкта та 
на межі найближчої житлової забудови по усіх інгредієнтах не 
перевищують рівня 1 ГДК, що підтверджується розрахунками 
розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосферного повітря.  

Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати норми 
допустимого впливу. Контроль за утворенням та подальшим 
поводженням з відходами та стоками дозволяє попередити їх 
потрапляння в навколишнє середовище а отже і умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. 
Впровадження планованої діяльності не призведе до негативної дії 
на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в 
цілому на навколишнє соціальне середовище. 

Стан фауни Ділянка проектованого будівництва передбачається в межах 
антропогенно трансформованої території, на якій відсутні природні 
комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду, ареали 
проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин 
тощо.  
Будівництво і експлуатація об'єкту планованої діяльності при 
дотриманні вимог з охорони довкілля матиме мінімальний 
шкідливий вплив на рослинний та тваринний світ та їх 
біорізноманіття.

Стан флори 

Біорізноманіття 

Ґрунти, землі (у тому 
числі вилучення 
земельних ділянок)  

Можливий незначний вплив при проведенні монтажно-будівельних 
робіт, при цьому погіршення показників фізико-механічних 
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Фактор довкілля Вплив
властивостей ґрунтів не відбуватиметься; після вводу в 
експлуатацію об’єкта - прямий інтенсивний вплив відсутній. 
Реалізація проекту не вимагає зменшення площ, зайнятих родючим 
шаром ґрунту. При дотриманні прийнятих проектом технологічних 
рішень вплив на стан ґрунтів зведений до мінімуму. 

Води Об’єкт планованої діяльності знаходиться за межами прибере-
жних захисних смуг водних об'єктів. Скидання стічних вод у 
водні об’єкти не передбачається. Водопостачання та 
водовідведення об’єкту здійснюватиметься існуючими 
мережами, відповідно до укла-дених договорів Для очищення 
поверхневого стоку використовують-ся очисні споруди . 
Очищені поверхневі стоки відводяться в систему міської 
дощової каналізації 
Негативний вплив відсутній. Існуючі умови та передбачені за-
ходи дозволять уникнути негативного впливу на водні ресурси. 

Матеріальні об’єкти, 
включаючи архітектурну, 
археологічну та 
культурну спадщину 

Об’єкти архітектурної, археологічної, культурної спадщини на 
ділянці відсутні, тому негативний вплив не прогнозується. 
В разі виявлення знахідки археологічного або історичного ха-
рактеру проектом передбачається повне припинення робіт у 
відпо-відності до вимог Закону України «Про охорону 
культурної спадщини». 

Повітря  Згідно розрахункових значень максимальних приземних кон-
центрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної 
зони перевищення граничнодопустимих концентрацій відсутні, 
тому вплив на стан атмосферного повітря знаходиться в межах 
встановлених природоохоронних та санітарних нормативів 

Кліматичні фактори (у 
тому числі зміна клімату 
та викиди парникових 
газів) 

Викиди парникових газів передбачаються від процесів спалю-
вання палива у енергетичній установці - дизель-генераторі, який 
є резервним джерелом електропостачання майданчика. 
Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі 
від викидів тепла з димовими газами носитиме локальний 
характер, забруднення атмосферного повітря незначне та не 
впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території.  
Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтен-
сивності впливів планованої діяльності на навколишнє 
середовище, відсутні. Планована діяльність не матиме суттєвого 
впливу на клімат, чутливість діяльності до зміни клімату не 
очікується. 

Ландшафт Планована діяльність не призведе до змін ландшафту 
Соціально-економічні 
умови 

Забезпечення населення доступним видом палива, збільшення 
надходження податків до місцевого бюджету. 

Взаємозв’язок між цими 
факторами 

1. «Повітря, вода – стан здоров’я населення»
2. «Повітря-ґрунти та водні об’єкти»
3. .«Повітря-кліматичні фактори»
4. «Ґрунти-ландшафт»
Взаємодія між факторами знаходиться на допустимому рівні  та 
знаходиться в межах встановлених санітарно-епідеміологічних 
та екологічних нормативів. 
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності
5.1 Зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт 

Атмосферне повітря. 
Основними технологічними процесами, при яких   виділяються забруд-

нюючі речовини при проведенні будівельно-монтажних робіт будуть: 
- земляні роботи (виїмково-навантажувальні та планувальні роботи); 
- операції по газовому різанню та зварюванню металевих конструкцій; 
- малярні роботи; 
- робота двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки. 
Виконання монтажно-будівельних робіт буде здійснюватися у відповідності 

з ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва». 
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин, який відбувається під час 

підготовчих та будівельних робіт наведені нижче. 

Таблиця 5.1 

Найменуван
ня джерела 
викидів 

Забруднююча речовина 
Викиди 

забруднюючих 
речовин 

Код Найменування г/сек 
т/період 
будівниц

тва 
1 2 3 4 5

Земляні 
роботи 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційовані за складом 

0,0376 0,0012 

Зварювальні 
роботи 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,0008 0,0005 

143 
Манган та його сполуки (у перерахунку на 

діоксид мангану) 
0,0001 0,00004 

Газове 
різання 
металу 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,0018 0,0001 

143 
Манган та його сполуки (у перерахунку на 

діоксид мангану) 
0,00005 0,000004 

301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,0009 0,0001 

337 Оксид вуглецю 0,0009 0,0001

Фарбувальн
і роботи 

616 Ксилол 0,0196 0,0021 
2752 Уайт-спірит 0,0196 0,0007

Двигуни 
внутрішньо
го згорання 
будівельної 
техніки 

301 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту 
0,1581 0,0360 

330 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,0282 0,0064 

337 Оксид вуглецю 0,3499 0,0797

2754 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-

26611 та ін.)в перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,0546 0,0124 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційовані за складом 

0,0390 0,0089 

Визначення доцільності виконання розрахунку розсіювання проводився 
згідно "Методиці розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 
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речовин, що утримуються у викидах підприємств. ОНД-86" /п. 5.21/. відповідно 
до якого розглядаються ті зі шкідливих речовин, що викидаються, для яких: 

М/ГДК>Ф, де Ф=0,01*Н при Н >10 м, Ф=0.1 при Н<=10 м, 
де: 
– М (г/сек) – сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства;
– Н – середньозважена по підприємству висота джерела викиду.
Для визначення рівня забруднення були прийняті максимально разові 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених міст 
згідно списку «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-
безопасные уровни влияния (ОБУВ)», Київ, 1994 р. 

Доцільність проведення розрахунку розсіювання від технологічних 
процесів, при яких   виділяються забруднюючі речовини при проведенні 
будівельно-монтажних робіт наведено  в таблиці нижче. 

Таблиця 5.2 

№ 
Код
ЗР 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

ГДКм.р, 
Потужність 
викиду, 
г/сек 

Середня 
висота 
викиду, 

м 

М/ГДК 
Значення,

Ф 
Ознака 

ОБУВ, 
мг/куб. 

м 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 123 
Заліза оксид (у пе-
рерахунку на за-
лізо) 

0,4 0,0026 5 0,0065 0,1 НІ 

4 143 

Манган та його 
сполуки (у перера-
хунку на діоксид 
мангану) 

0,01 0,00015 5 0,015 0,1 НІ 

4 301 

Оксиди азоту 
(оксид та діоксид 
азоту) в перера-
хунку на діоксид 
азоту 

0,2 0,0009 5 0,0045 0,1 НІ 

5 337 Оксид вуглецю 5 0,0009 5 0,00018 0,1 НІ 

7 2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок, 
недиференційовані 
за складом 

0,5 0,0375 5 0,075 0,1 НІ 

616 Ксилол 0,2 0,0196 5 0,098 0,1    НІ 

2752 Уайт-спірит 1,0 0,0196 5 0,0196 0,1    НІ

Викиди забруднюючих речовин, обумовлені проведаженням  підготовчих та 
будівельних робіт створюватимуть максимальні  приземні концентрації в 
атмосферному повітрі по всім речовинам менше 0,001 ГДК. 
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Таким чином,  проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі при провадженні підготочих та будівельних робіт не  
доцільно ні по жодній речовині. 

Під час підготовчих та будівельних робіт понаднормативний вплив на нав-
колишнє середовище буде відсутній, проектом будуть передбачені заходи, які до-
поможуть максимально зменшити цей вплив. 

Відповідно до проведених розрахунків, при будівельних роботах вплив 
будівельної техніки та механізмів на забруднення атмосферного повітря можна 
оцінити як прийнятний. Максимальні приземні концентрації забруднюючих 
речовин від роботи будівельної техніки, механізмів та обладнання на прилеглій 
території не перевищуватимуть нормативних значень і будуть спостерігатися 
безпосередньо в зоні виконання будівельних робіт 

Поводження з відходами 
Дані про склад та властивості відходів, які утворюються, а також ступень їх 
небезпечності для навколишнього середовища та здоров'я людини              

Таблиця 5. 3 
Назва 
відходів 

Клас 
небезп
еки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 
відпра-

цьовані чи 
забрудне-ні 

ІІІ 

Бавовняні текстильні 
вироби 70 %; 
Вуглеводні 

(C6H10O5)n 20 %; 
Механічні домішки 

10 % 

Тверда, горюча  
речовина, не  
розчинна  у  

воді. 
Теплотворна 
здатність 

відходу – 7,63 
кВт/кг 

При порушенні правил зберігання 
можливе забруднення ґрунту та води 
мінеральними маслами. Забруднення 

ґрунту нафтопродуктами може 
призвести до глибоких незворотних 
змін, що ведуть до змін ґрунтового 
профілю та до втрати родючості. При 
попаданні в водну середу порушуються 
процеси газообміну та фотосинтезу, що 
призводить до загибелі флори та фауни. 
Токсичність обумовлюється наявністю 
мінеральних масел. Мінеральні масла 
являються первинними подразниками 

шкіри. Деякі  вуглеводні мають 
канцерогенний характер. При вдиханні 
парів вуглеводних можлива головна 

біль, запаморочення, нудота, 
подразнення верхніх  дихальних  

шляхів 

Відходи 
змішані 

будівництва 
та знесення 
будівель і 
споруд 

ІV 

СаО  3%; 
Цемент  (силікати,  
алюмінати  та  

ферити  кальцію)  
40%; 

SiO2  47% 
Fe2O3  5%; 
Al2O3  2% 
Na2O  1%; 
K2O  1% 

СаО+MgO  1% 

Тверда, не  
горюча  
речовина,  
частково 

розчинна  у  
воді. 

В навколишньому середовищі 
шкідливих речовин не утворює. 

Проникнення розчинних речовин у 
ґрунтові води погіршує її якість. 

Пилова фракція забруднює повітря. 
При порушенні правил зберігання 
відходів можливе  забруднення 

території. 
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Назва 
відходів 

Клас 
небезп
еки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5 

Відходи 
комунальні 

(міські) 
змішані, у 
т.ч. сміття з 

урн 

ІV 

Залізо  8,2 %; 
Папір 35,6 %; 

Пластмаса  1,1 %; 
Каучук  1,5 %; 
Скло  8,3 %; 

Текстильні вироби 
1,9%; 

Деревина  2,5 %; 
Харчові  відходи  

23,7; 
Дворові  відходи 15,5 

%; 
Різні  відходи  1,7%. 

Тверді  
речовини, не 

розчинні  у воді,  
горючі. 

Теплотворна 
здатність від  

3,5  до  12  
МДж/кг 

При порушенні  правил  зберігання  
можливе  зараження  населення  
збудниками  інфекційних  та  

паразитарних  захворювань  від  
комунальних  відходів. 

Можливе  забруднення  території  
підприємства  сміттям. 

Перелік відходів, які утворюватимуться при будівництві, їх орієнтована 
кількість та рекомендовані шляхи поводження з ними. Класифікація відходів 
проведена згідно ДК 005-96 «Класифікатор відходів». 

                                                                                             Таблиця 5. 4 

Назва відходів 
Код відходів 
за ДК 005-96 

Клас 
небе-
зпеки 

Процес 
утворення 

Орієнтовний 
обсяг 

утворення 

Рекомендова
ні шляхи 

поводження з 
відходами 

1 2 3 4 5 6 
Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.06 ІІІ 

Розконсервація 
вузлів 

технологічного 
обладнання 

0,013 т/період 
будівництва 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 

згідно 
укладених угод 

Відходи змішані 
будівництва та 

знесення будівель 
і споруд 

4510.2.9.09 ІV 
Будівельно-

монтажні роботи 
0,2 т/період 
будівництва 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 

згідно 
укладених угод 

Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, 
у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01 ІV 
Побутові потреби 

робітників 
0,18 т/період 
будівництва 

Збирання 
утворених 
відходів у 

контейнери з 
наступною 
передачею на 
полігон ТПВ 

(згідно 
договору) 

Відходи, держані 
у процесах зва-
рювання (недо-
гарки електродів) 

2820.2.1.20 ІV 

 
Зварювальні 

роботи 
0,0043 т/ 
період 

будівництва 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 
Всього відходів, в т.ч.: 
ІІІ клас небезпеки  
ІV клас небезпеки 

0,3973 т / період будівництва 
0,013 т / період будівництва 
0,3843 т / період будівництва 

Відходи тимчасово складуватимуться у спеціальній тарі на господарчому 
майданчику та передаватимуться спеціалізованим підприємствам. 
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     Використання природних ресурсів. 
      У зв'язку з тим, що реконструкція планується проводитися на території існу‐
ючої АЗС, додаткові потреби в земельних ресурсах відсутні. Вплив на ґрунти буде 
надаватися практично на всіх етапах будівництва при виконанні робіт, пов'язаних 
з прокладкою підземних інженерних мереж, твердого покриття тери‐торії, а також 
в процесі виконання планування території, будівництва фундамен‐тів, виконання 
вантажно-розвантажувальних операцій і т.д.  

      Шумовий вплив.  
      Під час проведення реконструкції можливо утворення шумового тиску на рівні 
44 дБА на межі СЗЗ та 40 дБА на межі найближчої житлової забудови. 

 Згідно Державним санітарним правилам планування й забудови населених 
пунктів  (затверджених наказом Мінздраву України від 19.06.96 р. №173) 
допустимий максимальний рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає 
до жилих будинків, складає 70 дБА вдень і 60 дБА вночі. 

 Отримані результати свідчать про те, що рівні шумового впливу при 
будівництві об’єктів планованої діяльності не виходять за межі нормативних 
показників. 

Шумове та вібраційне забруднення, створюване будівельним 
обладнанням, має тимчасовий, короткостроковий характер. Роботи 
відбуватимуться виключно у робочий час та у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 
«Організація будівельного виробництва». 

Комплексом проектних заходів передбачені заходи, які дозволять 
забезпечити нормативні значення допустимих рівнів звукового тиску в октавних 
смугах частот та еквівалентних рівнів звуку на постійних робочих місцях та на 
території житлової зони, встановлених в ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні 
норми виробничої загальної та локальної вібрації» і ДБН В.1.1-31-2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму»: 

- здійснювати якісний монтаж обладнання; 
- використовувати обладнання виключно за його призначенням; 
- дотримуватись правил експлуатації механізмів, своєчасно проводити 

регламентні роботи та профілактичні ремонти. 
В процесі будівництва буде вжито всіх необхідних заходів для 

забезпечення того, щоб вплив шуму і вібрації, пов’язаних з будівельно-
монтажними роботами, було зведено до мінімуму, а саме: 

- не використовуватиметься будівельна техніка, що має прострочений 
термін експлуатації двигунів, оскільки зношений двигун має підвищений рівень 
шуму більший на 10 дБ в широкому діапазоні частоти; 

- для попередження перевищень нормативного рівня шуму при виконанні 
земельних робіт впроваджується почерговий режим роботи будівельної техніки. 

   При дотриманні всіх заходів, передбачених технічними рішеннями 
проекту, негативний вплив шуму на період будівництва буде зведено до 
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мінімуму і не зробить істотного впливу на здоров'я працівників підприємства, не 
призведе до погіршення умов проживання населення в найближчому житловому 
масиві. 

 
       Радіаційне забруднення.  
       На всі будівельні матеріали i конструкції, що потрапляють на будівельний 
майданчик, постачальники повинні видавати документ про їх радіаційну якість. 
Підрядна будівельна організація після закінчення будівництва об'єкта, 
незалежно від  галузі будівництва, повинна провести кінцевий радіаційний 
контроль об'єкту відповідно вимогам ДБН 8.1.4-0.01 i ДБН 8.14-2.04-97. 
       Результати вимірів МЕД гама-випромінювання i ЕРК радону-222 заносяться 
в акти, що оформлені відповідно з вказівками Додатку 7 до ДБН 8.1.4-0.02. 
        У випадку перевищення вказаних значень МЕД гама-випромінювання та 
ЕРК радону-222 необхідно розробити заходи що до їх зниження. Ввід в експлу‐
атацію об'єктив без проведення радіаційного контролю вважається незаконним, 
а будь-які акти, що підтверджують факт вводу об'єкта без радіаційного обстежен‐
ня згідно з вимогами ДБН 8.14-2.04-97 не мають юридичної сили. 

Транскордонний вплив - відсутній. 

      Заходи щодо зменшення шкідливого впливу на довкілля.  
       З метою зменшення  шкідливого впливу на майданчику проведення 
реконструкції передбачається ряд заходів: 

• захист будівельного майданчика тимчасовим огородженням згідно ДСТУ 

23407-78; 

• максимальне використання існуючих доріг і територій з твердим покриттям; 

• дотримання правил транспортування та складування матеріалів; 

• виготовлення бетону на спеціалізованому підприємстві з доставкою його в го‐

товому вигляді в необхідний час; 

• дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх 

вивіз на звалище ТПВ та передача спеціалізованим підприємствам на утилізацію; 

• дотримання правил експлуатації будівельної техніки; 

• контроль технічного стану машин і механізмів, виключення проток нафтопро‐

дуктів; 

• ліквідація усіх допоміжних споруд після завершення реконструкції об'єкту; 

• повне впорядкування ділянок території, які були порушені при реконструкції 

об'єкту. 
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5.2 Зумовленого використанням у процесі провадження планованої 
діяльності природних ресурсів , зокрема земель,  грунтів, води, та 

біорізноманіття 
Земель -  Реалізація планованої діяльності планується в межах існуючої 

АЗС на земельній ділянці площею 0,2953 га (кадастровий номер 4810137200: 
15:004:0027), що використовується компанією на підставі Державного акту на 
право власності на земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829 та знаходиться за адре-
сою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 б. Цільове призначення зе-
мельної ділянки – для обслуговування автозаправної станції.  Додаткове вилу-
чення земельних ділянок для планової діяльності не передбачається. 

Ґрунтів - вплив на ґрунти відбуватимуться під час проведення підготовчих 
та монтажно-будівельних робіт та при дотриманні вимог природоохоронного 
законодавства визначені як допустимі. Додаткові заходи для захисту 
геологічного середовища не потребуються.  

Води - порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних 
об’єктів і територій у зонах впливів діяльності, впливи на поверхневі і підземні 
води пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне 
середовище при скидах стічних вод відсутні, оскільки технологічного скиду 
немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утворення, а також відсутністю 
факторів забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. Водопостачання та 
водовідведення об’єкту здійснюватиметься існуючими мережами, відповідно до 
укладених договорів. 

Біорізноманіття – використання у процесі провадження планованої 
діяльності біорізноманіття не передбачається. Територія об'єкта, знаходиться в 
межах існуючої АЗС і характеризується високим рівнем антропогенного впливу. 
Тваринний світ представлений звичайними для селища видами птахів (голуб, 
горобець та ін.). У зв'язку з достатнім освоєнням району розташування об'єкта, 
місця гніздування і шляхи міграції тварин на даній території відсутні. 
Передбачувана діяльність не матиме негативного впливу на склад тваринного 
світу, його популяції та міграції. 

Загалом, вплив на навколишнє середовище в процесі провадження 
планованої діяльності можна охарактеризувати, як прийнятний для довкілля. 
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5.3 Зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин у процесі 
провадження планованої діяльності, шумовим, вібраційним, світловим, 
тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими 

факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з 
відходами. 

5.3.1 Дані про викиди забруднюючих речовин та проведення аналізу розра-
хунків їх розсіювання в атмосферному повітрі. 

Загальний перелік викидів забруднюючих речовин, які виділяються в 
атмосферне повітря при експлуатації об’єкту планованої діяльності наведено 
нижче в таблиці              

Таблиця 5.5 

Назва ЗР   г/сек    т/рік 
Бензин (нафтовий, малосірчистий , у перера-
хунку на вуглець)  

0,289 1,650

Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) в перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,1584 0,0208

Пропан 0,0745 0,4479 
Бутан 0,1113 0,6716 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид азоту 0,13238 0,005242 
Оксид вуглецю 0,005295 0,00021
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки 

0,012209 0,0004887

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок, недиференційовані за складом 

0,000331 0,000072

НМЛОС 0,006619 0,000262

Метан 
0,000397 0,000016

Вуглецю діоксид 9,7157 0,3847

Азоту (1) оксид [N2O] 0,000331 0,00013

Спирт етиловий 0,0002 0,0006

Оцтова кислота 0,00002 0,00006

Ацетальдегід 0,0000035 0,00001

Акролеїн 0,0003 0,0008

Усього 3,183

Визначення доцільності виконання розрахунку розсіювання проводився 
згідно "Методиці розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 
речовин, що утримуються у викидах підприємств. ОНД-86" /п. 5.21/. відповідно 
до якого розглядаються ті зі шкідливих речовин, що викидаються, для яких: 
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М/ГДК>Ф, де Ф=0,01*Н при Н >10 м, Ф=0.1 при Н<=10 м, 
де: 
– М (г/сек) – сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства;  
– Н – середньозважена по підприємству висота джерела викиду. 
Для визначення рівня забруднення були прийняті максимально разові 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених міст 
згідно списку «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-
безопасные уровни влияния (ОБУВ)», Київ, 1994 р. 

Доцільність проведення розрахунку розсіювання від об’єкту планованої 
діяльності наведена в таблиці нижче 

                                                                                                       Таблиця 5.6 

№ 

Код 
ЗР 

(згід. 
/1/) 

Код 
ЗР 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

ГДКм.р, 
Потужність 
викиду, 
г/сек 

Середня 
висота 
викиду, 

м 

М/ГДК 
Значення, 

Ф 
Ознака 

ОБУВ, 
мг/куб. 

м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11000 402 Бутан 200 0,1113 2,50 0,001 0,1 Ні 

2 11000 10304 Пропан 65 0,0745 2,50 0,0011 0,1 Ні 

3 11000 2754 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 
(розчинник РПК-
26611 і ін.) у 
перерахунку на 
сумарний 
органічний 
вуглець) 

1 0,1584 2,5 0,1584 0,1 ТАК 

4 11000 2704 

Бензин (нафтовий 
малосірчистий, у 
перерахунку на 
вуглець) 

5 0,289 2,5 0,058 0,1 Ні 

5 04001 301 

Оксиди азоту 
(оксид та діоксид 
азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту 

0,2 0,13238 2 0,662 0,1 ТАК 

6 06000 337 Оксид вуглецю 5 0,005295 2 0,0011 0,1 НІ 

7 05001 330 
Діоксид сірки (ді-
оксид та триоксид) 
у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,5 0,012209 2 0,0243 0,1 НІ 

8 03000 2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок, 
недиференційовані 
за складом 

0,5 0,000311 2 0,001 0,1 НІ 

9 
11000 

 
1061 Спирт етиловий 5 0,0002 4 

 
4*10-5 0,1 

НІ

10 11028 1555 Оцтова кислота 0,2 0,00002 4 0,0001 0,1 НІ
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11 
11006 1317 Ацетальдегід 0,01 0,0000035 4 

3,5*10-4 
0,1 НІ

12 
11004 1301 Акролеїн 0,03 0,0003 4 0,01 0,1 НІ

Викиди забруднюючих речовин, обумовлені діяльністю АЗК з новим 
сучасним технологічним обладнанням, створюватимуть максимальні  приземні 
концентрації в атмосферному повітрі по всім речовинам (окрім діоксиду азоту та 
граничних вуглеводнів) менше 0,001 ГДК. 

Таким чином,  проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі при реалізації планованої діяльності доцільно проводити 
для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту та 
вуглеводних насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний вуглець. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери виконані за програмою «EOЛ» відповідно до ОНД-86.  

Автоматизована система розрахунку забруднення атмосфери призначена 
для оцінки впливу шкідливих викидів проектованих і діючих підприємств на 
забруднення приземного шару атмосфери. Розрахункові модулі системи 
реалізують «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі 
шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств. ОНД-86». 

Система дозволяє розраховувати поле забруднення для крапкової моделі 
джерела викиду забруднюючих речовин із круглим і прямокутним устям труби, 
лінійної моделі, майданного джерела. Вихідні таблиці являють собою результати 
розрахунку концентрацій забруднюючих речовин. Графічні карти полів 
забруднення приземного шару атмосфери шкідливими речовинами являють 
собою карту розсіювання у виді ізоліній концентрацій у частках ГДК.  

В якості вихідних даних для розрахунку прийняті параметри джерел, обсяги 
викидів забруднюючих речовин (наведені в п. 1.5.2 даного звіту), метеорологічні 
характеристики й коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери (представлені в п. 3.1 даного звіту). 

У якості розрахункового для підприємства, згідно з пунктом 2.19 ОНД-86, 
прийнятий прямокутник з довжинами сторін 2000 х 2000 м з центром Х=0; У=0, з 
кроком сітки 25 м. 

Розрахунок проведений без врахування та з урахуванням фонових 
концентрацій (представлені у Додатку 13).  

Розрахунок розсіювання проводився по 2м сценаріям (при максимальному 
завантаженні обладнання): 

Сценарій 1: штатний режим роботи обладнання з урахуванням фактичного 
стану атмосферного повітря (фонових концентрацій). 

Сценарій 2: штатний режим роботи без урахування фактичного стану 
атмосферного повітря – чистий вклад в забруднення атмосферного повітря. 
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Очікувані концентрації забруднюючих речовин визначені з урахуванням 
пріоритетних напрямків вітру для мінімальної відстані до існуючої житлової 
забудови в 80 м у східному напрямку та на СЗЗ. Вихідні дані, завдання на 
розрахунок, та результати розрахунків у вигляді таблиць та графічних матеріалів 
(карт розсіювання) наведені у Додатку.  

У зв’язку з відсутністю даних спостережень приземних концентрацій інших 
забруднюючих речовин, а також відсутністю загальноміської інвентаризації 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відповідно п. 4.8. Порядку 
визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в 
атмосферному повітрі (далі - Порядок), визначеного наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 № 286 (зі змінами, 
внесеними згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 
08.12.2016 № 485), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.11.2005 
№ 1442/11722, при неможливості визначення величин фонових концентрацій 
розрахунковим методом, обчислювання проводиться множенням коефіцієнта 0,4 
на величину максимальної разової граничнодопустимої концентрації відповідної 
речовини. 

Таблиця 5.7 

Код 
ЗР 

Найменування 
ЗР 

Сценарій 1 (з фоном) (долі ГДК) 
80 м (Т1) СЗЗ (Т2) СЗЗ (Т3) СЗЗ (Т4) СЗЗ (Т5) 

2754 
11000 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 
(розчинник РПК-
26611 і ін.) у 
перерахунку на 
сумарний 
органічний 
вуглець) 

0,54 0,57 0,77 0,68 0,75 

301 
04001 

Оксиди азоту 
(оксид та діоксид 
азоту) в перера-
хунку на діоксид 
азоту 

0,71 0,64 0,51 0,82 0,75 

Таблиця 5.7 

Код 
ЗР 

Найменування 
ЗР 

Сценарій 2 (без фону) (долі ГДК) 
60 м (Т1) СЗЗ (Т2) СЗЗ (Т3) СЗЗ (Т4) СЗЗ (Т5) 

2754 
11000 

Вуглеводні 
насичені С12-С19 
(розчинник РПК-
26611 і ін.) у 
перерахунку на 
сумарний 

0,14 0,17 0,37 0,28 0,35
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органічний 
вуглець) 

301 
04001 

Оксиди азоту 
(оксид та діоксид 
азоту) в перера-
хунку на діоксид 
азоту 

0,31 0,24 0,11 0,42 0,35

Аналізуючи проведений розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосферного повітря, можна зробити висновок, що 
перевищень гранично допустимих викидів з урахуванням фонового забруднення 
атмосферного повітря (викидів речовин від інших підприємств, що потрапляють 
у санітарно-захисну зону планованого виробництва) по жодній речовині не 
виявлено.   

Таким чином, розрахункові показники забруднення атмосферного повітря, 
обумовлені діяльністю підприємства сумарно з фоном на межі існуючої житлової 
забудови та СЗЗ не перевищують нормативних показників (ГДК) згідно 
«Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних чинників в 
атмосферному повітрі населених місць» (затв. 03.03.2015 р.) і ГН 2.2.6.-184-2013 
«Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць» , що відповідає вимогам р. 8 та 
положенню п. 5.4. стосовно вимоги не перевищення ГДК на зовнішній межі СЗЗ, 
зверненій до житлової забудови.  

5.3.2 Дані про скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. 
Скидання стічних вод у водні об’єкти при експлуатації АЗС ТОВ «ГЛУСКО 

РІТЕЙЛ», реконструкція якої передбачається планованою діяльністю, не 
передбачається. 

5.3.3 Дані про шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне 
забруднення 
Шумове забруднення 
Розраховані середні значення рівнів звукового тиску в октавних смугах частот в період 

експлуатації становитимуть:  

Таблиця 5.8  
Октавні смуги частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Показники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розрахункова точка № 1 - на межі 
санітарно-захисної зони (50 м) 

36 36 33 33 42 39 30 24 16 

Розрахункова точка № 2 – на межі 
житлової забудови (на відстані 

80 м у східнму напрямку) 
33 33 30 30 38 35 27 20 11 
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Захист від шуму і вібрації здійснюється сукупністю об’ємно-планувальних, 
технологічних і конструктивних рішень з використанням заходів захисту від 
шуму із дотриманням вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 
споруд від шуму». Відповідно до паспортних даних технологічне обладнання 
(паливо-роздавальні колонки, насоси, запірна арматура) та автомобілі, що 
заправляються, характеризуються рівнями шуму у безпосередній близькості до 
них - до 51 дБА.  

Вібраційне навантаження 
Технологічне устаткування, прийняте до встановлення, не перевищує при 

своїй роботі нормованих характеристик вібрацій. 
Враховуючи віддаленість житлової забудови (найближча – 80 м) вібраційне 

навантаження на населений пункт не перевищуватиме допустимих значень згідно 
ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 
вібрації». 

Іонізуючі випромінювання  
Іонізуючі випромінювання, які можуть чинити негативний вплив на 

навколишнє середовище, на території об'єкта відсутні. 
Електромагнітні поля 
Проектована діяльність не пов’язана зі споживанням електроенергії 

напругою більше 400 кВ, тому шкідливий вплив на персонал і навколишнє 
середовище знаходиться в допустимих межах. 

Оцінка теплового забруднення  
Планованою діяльністю не передбачається надмірне теплове навантаження 

на навколишнє природне середовище. 

           5.3.4 Здійснення операцій у сфері поводження з відходами 
   В процесі експлуатації об’єкту планованої діяльності очікується утворення 

побутових та виробничих відходів. 
Відомості про склад і властивості відходів, що будуть утворюватися при 

експлуатації АЗС, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього 
природного середовища та здоров’я людини наведені нижче у таблиці. 

Таблиця 5.9 

Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5

Залишки 
очищення 

резервуарів для 
зберігання, що 

ІІІ 

Парафіни та 
изопарафіни до 

47% 
Нафтенові  

CnH2n  до  17% 

Органічна 
рідка речовина, 
не розчинна  у 
воді, горюча, 
легкоспалахую

При  порушенні  правил  зберігання  
можливе  забруднення  ґрунту  та  води  
нафтопродукта-ми.  Забруднення  ґрунту  
нафтопродуктами  може  призвести  до  
глибоких  незворотних  змін,  що  ведуть  до  
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Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5
містять 

нафтопродукти 
Ароматичні  
вуглеводні  

С6Н5R  до  30% 
Неграничні  
вуглеводні до  

6% 
Вміст 

забруднюючих 
домішків 20 % 

ча. 
Температура  
кипіння  110-

3250С. 

змін  ґрунтового  профі-лю  та  до  втрати  
родючості.  При  попаданні  в  водну  середу  
порушуються  процеси  газо-обміну  та  
фотосинтезу,  що  призводить  до  загибелі  
флори  та  фауни.  Токсичність  обу-
мовлюється  наявністю  мінеральних  масел. 
Мінеральні  масла  являються  первинними 
подразниками шкіри. Деякі вуглеводні 
мають канцерогенний  характер. При 
вдиханні пара вуглеводних можлива  
головна біль, запамо-рочення, нудота, 
роздражнення верхніх  диха-льних  шляхів 

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

ІІІ 

Бавовняні 
текстильні 
вироби 70 %; 
Вуглеводні 
(C6H10O5)n 

20 %; 
Механічні 

домішки 10 % 

Тверда, горюча  
речовина, не  
розчинна  у  

воді. 
Теплотворна 
здатність 

відходу – 7,63 
кВт/кг 

При порушенні правил зберігання можливе 
забруднення ґрунту та води мінеральними 
маслами. Забруднення ґрунту нафтопродук-
тами може призвести до глибоких незворо-
тних змін, що ведуть до змін ґрунтового 
про-філю та до втрати родючості. При 
попаданні в водну середу порушуються 
процеси газооб-міну та фотосинтезу, що 
призводить до заги-белі флори та фауни. 
Токсичність - наявністю мінеральних масел. 
Мінеральні масла явля-ються первинними 
подразниками шкіри. Деякі  вуглеводні 
мають канцерогенний характер. При 
вдиханні парів вуглеводних можлива 
головна біль, запаморочення, нудота, 
подраз-нення верхніх  дихальних  шляхів 

Абсорбенти 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

ІІІ 

Кремнію  
двоокис SiO2  

55% 
Вуглеводні 

(CnH2n+2)  15% 
Кальцію  оксид  

CaO  15% 
Оксиди  

алюмінію,  
заліза AI2O3,  

Fe2O3  5% 
Нафтенові  
CnH2n  5% 
Ароматичні  
С6Н5R  5% 

Тверда  
речовина, не  
вибухова, 

пожежобезпеч
на, не розчинна  

у  воді. 
Теплотворна  
здатність  

16300 кДж/кг 

При порушенні правил зберігання можливе 
забруднення ґрунту та води 
нафтопродуктами від промасленого піску. 
Забруднення ґрунту нафтопродуктами може 
призвести до глибо-ких незворотних змін, 
що ведуть до змін ґрунтового профілю та до 
втрати родючості. При попаданні в водну 
середу порушуються процеси газообміну та 
фотосинтезу, що приз-водить до загибелі 
флори та фауни. Токсич-ність  
обумовлюється  наявністю  мінеральних  
масел. Мінеральні  масла  являються 
первин-ними  подразниками   шкіри. Деякі  
вуглевод-ні  мають канцерогенний  
характер. При  вди-ханні  пара  вуглеводних 
можлива головна  біль, запаморочення,  
нудота, роздражнення верхніх дихальних  
шляхів 

Суміш речовин 
мастильних та 
масел нафтових, 
одержана від 

вилучення масел 
з вод стічних 

ІІІ 

Полінафтени  
44,8% 

Ароматичні  
вуглеводні з 
нафтеновими 
кільцями СхНy 

33,2% 

Органічна  
рідка  

речовина,  не  
розчинна  у  
воді,  горюча. 
Температура  
самовспалаху 

360 0С. 

Можливе забруднення ґрунту та води 
мінера-льними маслами.  Забруднення  
ґрунту  нафто-продуктами  може  призвести  
до  глибоких незворотних змін, що ведуть 
до змін  ґрунто-вого  профілю  та  до  втрати  
родючості.  При  попаданні  в  водну  середу  
порушуються  процеси  газообміну  та  
фотосинтезу,  що  призводить  до  загибелі  
флори  та  фауни.  Токсичність 
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Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5
Парафіни  та  
ізопарафіни до  

20,8%; 
Механічні  
домішки, 

асфальтени  до  
1,37% 

Карбони  та  
карбіди  до  

2,04% 
Ті,  що  не  
горять  до  

0,43% 

обумовлюється наявністю міне-ральних 
масел. Мінеральні масла являються 
первинними роздражнювачами шкіри. 
Деякі вуглеводні мають канцерогенний 
характер. При вдиханні пара вуглеводних 
можлива головна біль, головокружіння, 
нудота, роздражнення верхніх дихальних  
шляхів 

Залишки, 
одержані у 
процесі 

вилучення піску 

ІV 

Вода 60%; 
Оксид кремнію 
SiO2  39,956%; 
Органічні 
сполуки: 

Хлориди 0,03%; 
Сульфати 

0,01%; 
Азот амонійний 

0,39*10-4%; 
Нітрати 0,004%; 

Фосфати 
0,0003%; 

Нафтопродукти 
0,05*10-4%; 
СПАР 0,2*10-

4%; 
Залізо 0,1*10-

4% 

Шламоподібна  
речовина, не 
розчинна у 

воді, 
дрібнодисперс
на фракція. 
Насипна  
щільність  

ρv=945 кг/м3. 

При  порушенні  правил  зберігання  
можливе  зараження  населення  збудниками  
інфекцій-них  та  паразитарних  
захворювань  від зали-шків , одержаних у 
процесі вилучення піску. Можливе  
забруднення ґрунту та повітря (парою 
сірководню, сапоніну, вуглекиснем). 

Одяг зношений 
чи зіпсований 

ІV 

Поліакрил 
(СН2=СН-С=N) 

15,3% 
Бавовна  

(C6H10O5)  
73,2% 

Льон3,1% 
Пластмаса  

0,6% 
Поліестр 

(С16H8О4)n 7,1% 
Вовна  0,7% 

Тверда, горюча  
речовина,  не  
розчинна  у  

воді.  
Теплотворна  
здатність  

18041 кДж/кг. 

Шкідливого  впливу  на  людину  не  
оказує. В  навколишньому  середовищі  
шкідливих  ре-човин  на  утворює.При 
порушенні  правил  зберігання  можливе  
забруднення  території  підприємства. 

Взуття зношене 
чи зіпсоване 

ІV 

Шкіра до 86%, 
у т. ч. 

С – 60%  Н – 
8% 

О - 11,5%  N - 
10% 

S - 0.4% 
Негорючі 

фракції  10,1% 
Підошва до 
10%,  у т. ч. 

Тверда, горюча  
речовина,  не  
розчинна  у  
воді. Насипна  
щільність  

ρv=250 кг/м3. 
Теплотворна  
здатність  

29308 кДж/кг. 

Шкідливого  впливу  на  людину  не  оказує. 
В  навколишньому  середовищі  шкідливих  
ре-човин  на  утворює. При порушенні  
правил  зберігання  можливе  забруднення  
території  підприємства. 
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Назва відходів 
Клас 
небез
пеки 

Склад відходу 
Фізико-хімічні  
властивості 

Негативний  вплив  на  навколишнє  
середовище  та  здоров’я  людини 

1 2 3 4 5 
С – 53,22 % 
Н – 7,09 % 
О - 7,76 % 
N - 0,5 % 
S - 1,34 % 
Негорючі  

фракції  -  30,09 
% 

Забруднення: 
Кремнію 
двоокис до 

2,4% 
Кальцію оксид 

до 1,6  % 

Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, 
у т.ч. сміття з 

урн 

ІV 

Залізо  8,2 %; 
Папір 35,6 %; 
Пластмаса  1,1 

%; 
Каучук 1,5 %; 
Скло  8,3 %; 
Текстильні 
вироби 1,9%; 
Деревина 2,5%; 

Харчові  
відходи  23,7%; 

Дворові  
відходи 15,5%; 
Різні  відходи  

1,7%. 

Тверді  
речовини, не 
розчинні  у 
воді,  горючі. 
Теплотворна 
здатність від  

3,5  до  12  
МДж/кг 

При порушенні  правил  зберігання  
можливе  зараження  населення  
збудниками  інфекцій-них  та  
паразитарних  захворювань  від  кому-
нальних  відходів. 
Можливе  забруднення  території  
підприємства  сміттям. 

Нижче у таблиці наведений перелік відходів, які утворюватимуться 
при експлуатації об’єкту, їх орієнтована кількість та рекомендовані шляхи 
поводження з ними. Класифікація відходів проведена згідно ДК 005-96 
«Класифікатор відходів». 

                                                                                               
                                                                                            Таблиця 5.10 

Назва відходів 
Код відходів 
за ДК 005-96 

Клас 
небезпеки 

Процес 
утворення 

Орієнтовний 
обсяг 

утворення, 
т/рік 

Рекомендовані 
шляхи 

поводження з 
відходами 

1 2 3 4 5 6 
Залишки 
очищення 

резервуарів для 
зберігання, що 

містять 
нафтопродукти 

6000.2.9.17 ІІІ 

Очистка 
резервуарів з 

нафтопродуктами 
від шламу 

0,566 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.06 ІІІ 
Видалення 
забруднень з 
обладнання 

0,010 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 
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Назва відходів 
Код відходів 
за ДК 005-96 

Клас 
небезпеки 

Процес 
утворення 

Орієнтовний 
обсяг 

утворення, 
т/рік 

Рекомендовані 
шляхи 

поводження з 
відходами 

1 2 3 4 5 6 

Абсорбенти 
зіпсовані, 

відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.04 ІІІ 

Запобігання 
забрудненню 
території 

нафтопродуктами 

0,192 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 
Суміш речовин 
мастильних та 
масел нафтових, 
одержана від 

вилучення масел 
з вод стічних 

9030.2.9.03 ІІІ 
Очистка стічних 

вод 
0,01 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Залишки, 
одержані у 
процесі 

вилучення піску 

9030.2.9.02 ІV 
Очистка стічних 

вод 
0,129 

Передача 
спеціалізованим 
підприємствам 
згідно укладених 

угод 

Одяг зношений 
чи зіпсований  

7710.3.1.13  ІV 
Забезпечення 
робітників 

захисним одягом 
0,015 

По закінченню 
терміну служби 

спецодяг 
залишається у 
розпорядженні 
працівників 

Взуття зношене 
чи зіпсоване  

7710.3.1.14 ІV 
Забезпечення 
робітників 

захисним взуттям 
0,030 

По закінченню 
терміну служби 
спецвзуття 

залишається у 
розпорядженні 
працівників 

Відходи 
комунальні 

(міські) змішані, у 
т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01 
ІV 

 

Побутові потреби 
робітників; 
прибирання  

21,,01 
Передача на 
полігон ТПВ 

(згідно договору) 

Всього відходів, в т.ч.: 
ІІІ клас небезпеки  
ІV клас небезпеки

21,79 т / рік 
0,778 т / рік 
21,01 т / рік 

 
У сфері поводження з відходами, які утворяться при реконструкції / 

експлуатації об’єкту планованої діяльності, підприємство зобов’язано керуватися 
Законом України «Про відходи». 

Утворювані відходи підлягають роздільному збиранню, зберіганню та 
вчасному вивезенню з проммайданчика. Періодичність вивезення залежить від 
класу небезпечності, їх фізико-хімічних властивостей, кількості та місця 
установки контейнерів для тимчасового зберігання відходів, норм граничного 
накопичення, техніки безпеки, вибухо- та пожежонебезпечності. 

Для тимчасового зберігання відходів проектом передбачається влаштування 
майданчику з твердим покриттям, де буде встановлена тара для збору відходів.  
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Збираються відходи за допомогою їх вилучення з місць (об’єктів) утворення. 
Збирання та накопичення здійснюється відповідно за видами, марками, класами 
(категоріями) небезпеки відходів. Змішування відходів не допускається. 

Відходи ІII класу небезпеки зберігатимуться у контейнерах, металевих 
герметично закритих бочках, які встановлюються на піддони. Це забезпечує 
локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та 
транспортні роботи і виключає розповсюдження у навколишньому середовищі 
шкідливих речовин.  

Відходи IV класу небезпеки будуть збиратися та накопичуватися у 
спеціальних ємностях або контейнерах, звідки їх автонавантажувачем будуть 
перевантажувати у самоскидний автотранспорт і доставляти на місце утилізації 
або захоронення. 

Для твердих побутових відходів передбачаються спеціальні контейнери з 
кришками, що перешкоджає підвищення вологості відходів та їх загнивання.  

Своєчасне вивезення побутових відходів унеможливлює розповсюдження  
гризунів, шкідливих  комах, які можуть стати небезпечним джерелом інфекцій. 

Спалювання відходів на проммайданчику категорично заборонено. 
Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та 

раціонального використання їх у господарстві, необхідно використовувати як 
вторинна сировина безпосередньо на підприємстві або передавати 
спеціалізованим організаціям, що займаються збиранням, заготівлею окремих 
видів відходів як вторинної сировини. 

Небезпечні види відходів необхідно передавати організаціям, що мають 
ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері поводження з 
небезпечними відходами (відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності»), видану Міністерством екології та 
природних ресурсів України (далі – Мінприроди). Перелік ліцензіатів визначений 
на офіційному сайті Мінприроди (https://menr.gov.ua/). 

Вплив на довкілля, зумовлений операціями у сфері поводження з 
відходами, за рахунок відповідності діючим нормативам, при виконанні діючих 
норм і правил поводження з промисловими відходами, не призведе до негативних 
екологічних наслідків. 

5.4 Зумовленого ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної 
спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій. 
Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище - це 

ймовірність настання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього 
середовища й викликаного негативним впливом господарської або іншої 
діяльності, надзвичайними ситуаціями природного й техногенного характеру. 

Згідно наведеної в пункті 5.3 даного звіту інформації, всі розрахункові 
максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що утворюються під 



 

112 
 

час виробничого процесу і викидаються з проектованих джерел, не перевищують 
нормативи екологічної безпеки в житловій забудові і не вплинуть негативно на 
стан здоров’я населення 

Оцінка ризику на здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря 
проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і канцерогенних 
ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 
коефіцієнта небезпеки для кожної забруднюючої речовини, що міститься у 
викидах: 

HQi= j

j

RfC

C

, 

де Cі – рівень впливу i-ої забруднюючої речовини (концентрація), мг/м3;  

RfCi – референтна концентрація i-ої речовини (безпечний рівень впливу), 
мг/м3.  

Величину референтної концентрації приймають згідно табличних даних 
методики. За відсутності значень референтних доз/концентрацій можна 
використовувати величину граничнодопустимої концентрації ГДКн.п.. 

Характеристику розвитку не канцерогенних ефектів від комбінованого 
впливу хімічних речовин проводять на основі розрахунку індексу небезпеки: 

HI=∑HQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних 
речовин, що впливають. 

Критерії оцінки неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт 

небезпеки (HQ) 
Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо 
малий 

< 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак не 
може розглядатися як досить прийнятна  

1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшенню HQ 

> 1 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, 
яким властива канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 

ICRi= Cі × URi, 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 

Класифікація рівнів канцерогенного ризику 
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Рівень ризику 
Ризик 

протягом 
життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і населення. 
Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження ризику 

>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення 
необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих 
наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи з 
управління ризиком 

10-3 – 10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, 
встановлюються гігієнічні нормативи для населення) 

10-4 – 10-6 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при 
проведенні оздоровчих  і природоохоронних заходів 

<10-6 

На основі отриманих значень не канцерогенного та канцерогенного ризиків 
планованої діяльності для здоров’я людини приймається рішення про 
прийнятність такої діяльності. 

Вихідні дані: у викидах забруднюючих речовин від обладнання об’єкта 
планованої діяльності відсутні речовини, що можуть мати канцерогенний ефект. 
Розрахунок неканцерогенних ризиків проводиться тільки для тих речовин, від 
яких наявний вклад у фоновий рівень забруднення (згідно результатів 
проведеного програмного розрахунку розсіювання та вимог ОНД-86).  

За величину фактичної концентрації забруднюючої речовини приймається 
максимальна приземна концентрація без урахування фону, яка була отримана 
згідно програмного розрахунку розсіювання за допомогою програмного 
забезпечення ЕОЛ+. 

У викидах від проектованих джерел відсутня доцільність розрахунку для 
речовин, що володіють ефектом комбінованого впливу. Сумарний індекс 
небезпеки не розраховується. 

Вклад у фонове забруднення атмосфери від забруднюючих речовин 
відсутній, відповідно можливість виникнення ризику їх дії на здоров’я населення 
відсутній. Планова діяльність оцінюється як прийнятна. 

 

Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності та ризику для 
здоров’я людей 

Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище проведена на виконання вимог листа Мінприроди № 13981/17/10-10 
від 19.07.2010 р. згідно вимог зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд», затвердженої Наказом 
Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, що увійшла в дію 01.07.2010р. 
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Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи 
людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з 
урахуванням особливостей природно-техногенної системи.  

Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою: 

де:   Rs – соціальний ризик, чол/рік; 
CRa- - канцерогенний ризик комбінованої дії канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу; для розрахунку приймається згідно вказівок Зміни №1 
до ДБН А.2.2-1-2003: CRa=1·10-6, безрозмірний; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 
визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, 
до площі об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці: Vu=0,01; 

N – чисельність населення, що знаходиться в зоні впливу об’єкта 
проектування; приймається по чисельності жителів району, в якому розміщується 
АЗС(м. Миколаїв - N=486267 чол.)  

Т – середня тривалість життя; для розрахунку приймається згідно вказівок 
Зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003: Т=70 чол. / рік; 

Np  – коефіцієнт, що визначається за формулою И.2 Зміни №1 до ДБН А.2.2-
1-2003: 

Np  = Δ Np / N 
де:   Δ Np  - кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком „мінус”), 
Δ Np=2 

Np  = 2 / 486267=0,000004 
Rs = 1·10-6·0,01·486267·(1 – 0,000004) / 70 = 6·10-5 

Оцінка рівня соціального ризику планованої діяльності здійснюється 
відповідно до наступних показників: 

Рівень ризику Ризик протягом життя 
1 2

Неприйнятний для професійних 
контингентів і населення 

Більше ніж 10-3 

Прийнятний для професійних 
контингентів і неприйнятний для 

населення 

10-3 - 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 - 10-6 
Прийнятний Менший ніж 10-6 

Таким чином, рівень соціального ризику планованої діяльності оцінюється як 
умовно прийнятний. 
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Негативна реакція від населення не прогнозується. Скарг та пропозицій зі 
сторони населення до замовника не надходило.  

 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій 
Основними чинниками виникнення екологічного ризику під час реалізації 

планованої діяльності, є: 
- недотримання технологічних регламентів; 
- недотримання заходів пожежної та трудової безпеки; 
- стихійні лиха. 
Можливими причинами аварійних ситуацій при недотриманні технологічних 

регламентів можуть бути: 
- порушення режимів експлуатації механізмів та обладнання; 
- порушення цільності механізмів та обладнання (розрив, руйнування); 
- помилки обслуговуючого та ремонтного персоналу. 
При недотриманні заходів пожежної безпеки можуть виникати пожежа та 

вибух, що може спричинити забруднення атмосферного повітря продуктами 
горіння. При порушенні персоналом правил техніки безпеки можливе 
травмування працівників. 

Надзвичайні ситуації також можуть виникати внаслідок несподіваних 
природних стихійних лих (землетруси, повені, урагани та ін.). 

Заходи, спрямовані на запобігання та пом'якшення можливих надзвичайних 
ситуацій, дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, 
а у випадку її виникнення, запобігти або пом'якшити вплив на довкілля та здоров'я 
людей, зберегти матеріальні цінності. 

Технічні заходи та системи запобігання, пом'якшення впливу надзвичайних 
ситуацій на довкілля передбачають: 

- максимальну механізацію і автоматизацію технологічних процесів; 
- контроль параметрів роботи обладнання і застосування 

електроустаткування, відповідного класам пожежонебезпечних і 
вибухонебезпечних зон і Правил улаштування електроустановок; 

- блискавкозахист будівель і споруд; 
- захист від пожежонебезпечних проявів статичної електрики; 
- виконання основних будівельних конструкцій будівель і споруд з 

негорючих матеріалів; 
- автоматична зупинка технологічного процесу у разі виникнення пожежі; 
- встановлення на території резервуару з водою для пожежогасіння; 
- забезпечення об'єктів і території підприємства первинними засобами 

пожежогасіння; 
- влаштування по території підприємства проїздів для пожежних 

автомобілів. 
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Організаційні та організаційно-технічні заходи попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій різного характеру передбачають: 

- дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних 
регламентів,  

- своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка 
технологічного обладнання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні 
пристрої і апаратура), 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 
- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), 

спецодягом, спецвзуттям, 
- підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, 

атестація, 
- готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги), 
- чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості. 
- встановлення на території підприємства протипожежного режиму, в 

тому числі визначення місць куріння, застосування відкритого вогню та 
проведення робіт, пов’язаних з вогнем; 

- виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення 
пожежної безпеки; 

- розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки при проведенні 
технологічних процесів, експлуатації обладнання, виконанні 
пожежонебезпечних робіт; 

- встановлення порядку огляду та приведення в пожежобезпечний стан 
приміщень перед їх закриттям; 

- забезпечення приміщень і території знаками пожежної безпеки; 
- вказівка на вхідних дверях приміщень категорій за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою, а також класів зон за ПУЕ. 
Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації 
на довкілля чи його пом'якшення до допустимого рівня. 

Завдяки вжитим в проекті конструкційним і технічним рішенням, а також при 
суворому дотриманні проектних регламентів і обмежень проведення всіх 
технологічних операцій при будівництві та експлуатації об'єкта, ймовірність 
виникнення і масштаби аварійних ситуацій, оцінюються як мінімальні. 

 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної 

спадщини 
Безпосередньо на майданчику, де планується впровадження планованої 

діяльності, немає об’єктів архітектурно-містобудівної та історико-культурної 
спадщини (більш детальна інформація наведена у п. 3.8 даного звіту). Найближчі 
об’єкти архітектурно-містобудівної та історико-культурної спадщини 
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знаходяться на відстані більше 1 км від території, що розглядається, тому вплив 
на них при експлуатації планованої діяльності, та при проведенні підготовчих та 
будівельно-монтажних робіт, буде відсутній.  

Проектом передбачаються наступні заходи для запобігання ризику впливу 
планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини: 
- в разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру (уламків 
посуду, кісток, знарядь праці, зброї та ін.) під час проведення будь-яких земляних 
робіт виконавець робіт у відповідності до вимог ст. 36 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і 
протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної 
спадщини, на території якого проводяться земляні роботи; 
- при виявленні об'єктів або предметів культурної спадщини в межах території 
планованої діяльності, у відповідності до вимог ст. 14, ст. 38 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» необхідно забезпечити проведення археологічних 
розкопок та постановку на облік щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. 
- зупинені органом охорони культурної спадщини земляні, будівельні роботи 
відновлюються лише за його письмовим дозволом (ст. 36 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини»). 

Загалом, вплив та ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини 
та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, 
можна охарактеризувати як відсутні, або зневажливо малі.  

5.5 Зумовленого кумулятивним впливом 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 
Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації 

планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому 
майбутньому, видів людської діяльності, які можуть призвести до значних 
негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-
економічні умови, і які б не виявилися в разі відсутності інших видів діяльності, 
крім самої планованої діяльності. 

Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями 
факторів, які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово 
накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть 
викликати значні наслідки. 
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Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив 
або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують 
її можливість їх асиміляції або трансформації. 

Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 
результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні 
пости, систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі 
даних, отриманих за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при 
формуванні оціночних даних впливу на довкілля, слід враховувати розміри та 
характер досліджуваної території та наявність на ній всіх джерел забруднення 
навколишнього середовища – потенційних вкладників у загальний (фоновий) стан 
забруднення. Саме фонове забруднення і буде характеризувати кумулятивний 
вплив всіх наявних на конкретній території об’єктів. 

Відповідно до п. 1.4 «Порядку визначення величин фонових концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі», затвердженого Наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001 р. для 
кожного джерела викидів забруднюючих речовин (чи групи джерел підприємства 
або іншого об’єкта) величина фонової концентрації характеризує сумарну 
концентрацію цієї самої речовини, яка створюється всіма іншими джерелами 
забруднення підприємств та об’єктів населеного пункту (що мають викиди в 
атмосферу), за винятком тих, що розглядаються. 

В адміністративному відношенні АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» 
розташована в м. Миколаєві. 

Санітарно-захисна зона від об’єкту планованої діяльності встановлюється 
розміром 50  м. В межі санітарно-захисної зони не потрапляють інші промислові 
об’єкти, тому кумулятивний вплив розглядався з урахуванням фонового 
забруднення у відповідних розділах Звіту. Перевищення граничнодопустимих 
концентрацій  ГДК у контрольних точках на межі СЗЗ не виявлено. 

Це дозволяє стверджувати, що вплив, який буде створений проектованим 
об’єктом, не буде перевищувати нормативи, що дозволені на межі з житловою 
забудовою. Отже, функціонування підприємства не створить значного 
негативного кумулятивного ефекту.  

 
5.6 Зумовленого впливом 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 
сфері охорони навколишнього середовища, яка спіткала людство за останнє 
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століття. Підписання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату представниками 
150 країн свідчить про те, що зміна клімату є нагальною загрозою екології Землі 
та економічному розвитку людства. 

Головна мета Конвенції полягає в «стабілізації концентрацій парникових 
газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного 
антропогенного впливу на кліматичну систему».  

Україна підписала Конвенцію в червні 1992 року, ратифікувала її в жовтні 
1996 року, а в серпні 1997 року стала Стороною Конвенції. Відповідно до статті 
4.2b цього документу Україна прийняла 1990 рік як базовий для оцінки 
антропогенних емісій вуглекислого газу та інших парникових газів, які не 
контролюються Монреальським протоколом. 

Вуглекислий газ (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O) та озон (O3) є 
парниковими газами прямої дії, оскільки вони безпосередньо викликають 
парниковий ефект. Хоча ці гази постійно виробляються в атмосфері природним 
чином, збільшення їх концентрації останнім часом є значною мірою наслідком 
людської діяльності. Таке зростання концентрації парникових газів вплинуло на 
атмосферний баланс Землі та в майбутньому може суттєво змінити клімат 
планети. 

Парникові гази при впровадженні планованої діяльності надходитимуть у 
атмосферне повітря від процесів спалювання палива у дизель-генераторі. Загальне 
утворення парникових газів становитиме 0,38473 т/рік, в тому числі: вуглецю 
діоксид 0,3847 т/рік, метан 0,000016 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] 0,000013 т/рік. 

Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від 
метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють 
накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, 
концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача полягає в тому, щоб у ці 
періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для вирішення цієї 
задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення 
викидів забруднюючих речовин.  

Попередження про підвищення рівня забруднення повітря в зв’язку з 
очікуваними несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у 
прогностичних підрозділах Гідромету. Попередження складають з врахуванням 
можливої наявності трьох рівнів забруднення атмосфери, яким відповідають три 
режими роботи об’єкту в умовах НМУ (несприятливих метеорологічних умовах). 

Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або виявленого 
накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти або досягла 
рівнів, які перевищують максимально-разові гранично допустимі концентрації 
шкідливих речовин.  

В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання 
забруднювальних речовин, особливе значення мають відомості про приземні та 
про припідняті інверсії. Інверсією температури називають підвищення 
температури повітря із збільшенням висоти замість звичайного її пониження.  
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Температурні інверсії зустрічаються як в приземному шарі атмосфери, 
починаючи від поверхні землі, так і у вільній атмосфері, особливо в нижньому 
двокілометровому її шарі. Інверсії температури створюють шари, які затримують 
розсіювання.  

Найбільша повторювальність припіднятих інверсій спостерігається в денні 
та ранкові години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність – у 
вечірні та нічні години, хоча і в цей час вона доволі значна – 35% - 40% від усіх 
випусків радіозондів. В нічний час найбільша повторювальність цих інверсій 
спостерігається у серпні-вересні. Найчастіше цей тип інверсій спостерігається в 
холодний період року. 

5.7 Зумовленого технологію і речовинами, що використовуються 
Будівельні матеріали та обладнання, що будуть використовуватись на 

об’єкті планованої діяльності під час проведення монтажно-будівельних робіт та 
експлуатації, будуть відповідати діючим санітарним та будівельним нормам.  

Сировина та обладнання на будівельну дільницю планується доставлятися 
спецавтотранспортом.  

Залишки будівельних матеріалів вивозитимуться за межі території по 
закінченню монтажно-будівельних робіт. Завдяки прийнятим інженерно-
технічним рішенням розливи паливо-мастильних матеріалів виключені.  

Небезпечними речовинами, які знаходяться в обігу на об’єкті, є 
автомобільні бензини та дизельне паливо – горючі рідини з температурою 
спалаху, що дорівнює або менша 61°С у закритому тиглі або температурою 
спалаху, що дорівнює або менша 66°С у відкритому тиглі (легкозаймисті рідини 
згідно з ГОСТ 12.1.044-89), а також - скраплений вуглеводневий газ, 
вибухопожежонебезпечний по ГОСТ 27578-87. 

Бензин за нормальних умов (температура 25°С і атмосферний тиск) є 
прозорою рідиною з характерним запахом. Бензин є продуктом переробки сирої 
нафти шляхом перегонки, прямого або каталітичного крекінгу і є сумішшю 
вуглеводнів й органічних спиртів. Температура кипіння (перегонки) бензину не 
має фіксованого значення і визначається за температурою кипіння акцій. 

Бензин є легкозаймистою рідиною, відноситься до особливо небезпечних 
речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям за нормальних 
умов (група вибухопожежонебезпечності - 1). Температура самозаймання складає 
255-370°С, температура спалаху - мінус 27 – мінус 39°С, теплота згоряння - 43961 
кДж/кг. З повітрям утворює горючі і вибухонебезпечні суміші. Область загоряння 
при об'ємній частці пари бензину складає 0,79-5,16%; вибухонебезпечні 
концентрації - 1-6 % і 9-8,1 % за даними різних довідників.  

При горінні бензину в резервуарах або при загорянні масових виливів 
відбувається прогрівання маси бензину вглиб з утворенням гомотермічного шару, 
що зростає. Температура полум'я при горінні бензину складає 1200°С. 
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За своїми токсичними властивостями бензин відноситься до речовин 
четвертого класу небезпеки.  

Дизельне паливо за нормальних умов (температура 25°С й атмосферний 
тиск) є прозорою маслянистою рідиною жовтуватого кольору зі слабким запахом. 
Температура кипіння дизельного палива складає 225-325°С. Питома вага - 0,842-
0,860 кг/дм3. 

За своїм хімічним складом дизельне паливо представляє суміш, що 
складається з 40 % насичених, 45 % ненасичених і 13 % ароматичних вуглеводнів. 
Уміст домішок сірки не перевищує 0,95 %, асфальтенів – 0,1 %, фенолів - 0,5 % . 
Уміст розчинених кисню і азоту - не більше 1,01 %. 

Дизельне паливо є горючою рідиною. Температура кипіння складає 264-
310°С, самозаймання - 360°С, спалаху - від 142°С.  

Дизельне пальне відноситься до малотоксичних речовин 4-го класу 
небезпеки. 

Легкозаймисті та горючі рідини особливо небезпечні та 
вибухопожежонебезпечні рідини. Пари легкозаймистих та горючих рідин мають 
щільність більшу, ніж щільність повітря, і можуть скупчуватися в низьких і 
непровітрюваних місцях. 

Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони: 
- парів вуглеводнів (ГДК = 300 мг/м3, 4 клас небезпеки), 
- бензину (ГДК = 100 мг/м3, 4 клас небезпеки). 
Легкозаймисті та горючі рідини можуть проявляти наступні небезпечні 

властивості: 
- пари бензину та дизпалива дуже токсичні для людини, а їхнє вдихання 

може викликати як гостре, так і хронічне отруєння. 
Заходи першої допомоги : 
- при отруєнні - свіже повітря (кисень), тепло, вата, змочена нашатирним 

спиртом, для приведення потерпілого у свідомість - гаряче питво, при 
необхідності - штучне дихання; 

- при попаданні на шкіру - змити теплою водою з милом чи іншим мийним 
засобом згідно з ГОСТ 12.4.068; 

- при попаданні на слизові оболонки - необхідно промити їх великою 
кількістю теплої води; 

- при попаданні в шлунок - спричинити блювання, промити шлунок і 
направити потерпілого в лікувальний заклад. 

При роботі із легкозаймистими та горючими рідинами очі необхідно 
захищати окулярами типу ЗН, оскільки попадання крапель в очі може викликати 
втрату зору. 

При загоранні бензину або дизельного палива застосовують такі засоби 
пожежогасіння: пісок, повсть, пінний вогнегасник, дрібнорозпилену воду, піну, 
вогнегасний порошок; у разі об'ємного гасіння - вуглекислий газ, вогнегасні 
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порошки класів В та АВС, перегріту пару, порошковий метод гасіння та засоби 
аерозольного гасіння. 

До скраплених вуглеводних газів відносяться такі, які при нормальних 
умовах (температурі 0°С та тиску - 101,3 кПа) знаходяться в газоподібному стані 
та при відносно невеликому підвищенні тиску (без пониження температури) 
переходять в рідкий стан. Як правило, скраплені гази використовуються у вигляді 
суміші з двох вуглеводнів: пропану - С3Н8 та бутану - С4Н10. 

Відсоткове співвідношення газів у суміші може бути різним, але для 
розрахунків прийнято співвідношення: 40 % пропану та 60 % бутану. 

Скраплені гази - малотоксичні і по мірі дії на організм відносяться до 
речовин 4-го класу небезпеки по ГОСТ 12.1.007. 

Скраплені гази утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші при 
концентрації парів пропану від 2,1 до 9,5 %, ізобутана від 1,8 до 8,4 %, 
нормального бутану від 1,5 до 8,5 % об'єму при тиску 98066 Па (1 атм) і 
температурі 15-20 °С.  

Пари скрапленого газу мають щільність більшу, ніж щільність повітря, і 
можуть скупчуватися в низьких і непровітрюваних місцях. 

Скраплені гази можуть проявляти наступні небезпечні властивості: 
- токсичність продуктів неповного згорання газів; 
- задушлива дія газів при змісті в повітрі кисню нижче допустимого; 
- сильна охолоджувальна дія рідкої фази, що викликає важке обмороження. 
 
Заходи першої допомоги : 
- при отруєнні - свіже повітря (кисень), тепло, вата, змочена нашатирним 

спиртом, для приведення потерпілого у свідомість - гаряче питво, при 
необхідності - штучне дихання; 

- при попаданні рідкої фази на одяг - негайно видалити одяг з метою 
виключення зіткнення рідкої фази з тілом людини; 

- при обмороженні - накласти суху стерильну пов'язку на обморожену 
поверхню шкіри і негайно звернутися до лікаря. 

При роботі із скрапленими газами очі необхідно захищати окулярами з 
бічними відкрилками, оскільки попадання крапель в очі може викликати втрату 
зору. 

При загоранні СВГ застосовують такі засоби пожежогасіння: вуглекислотні, 
порошкові, водно-дисперсні і пінні вогнегасники; водяна пара, азот і інші інертні 
гази; воду у вигляді компактних і розпорошених струменів; азбестове полотно, 
сухий пісок. 

Вибухопожежна безпека АЗС забезпечується комплексом заходів, 
направлених на попередження пожежі, а також створення умов, що враховують 
гасіння пожежі, евакуацію людей і матеріальних цінностей в гранично короткий 
час. На території АЗС не допускається поводження з відкритим вогнем, штучне 
освітлення має бути виконане у вибухозахищеному виконанні; місткості, 
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комунікації, насосні агрегати мають бути герметичними і заземленими; усі роботи 
повинні проводитися інструментами, що не дають при ударі іскру. 

Вимоги протипожежних заходів забезпечуються наступними проектними 
рішеннями: 

- влаштуванням протипожежного водопроводу; 
− встановлення первинних засобів пожежогасіння, укомплектованими 

відповідно до нормативів, що діють на території України. 
Пожежовибухобезпека електроустановок АЗС забезпечується: 
− вибором кабелів, апаратів і іншого електроустаткування відповідних 

умовам середовища; 
− виконанням блискавкозахисту відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 

«Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»; 
− заземленням резервуарів з нафтопродуктами; 
− використанням спеціальних зливо-наливних пристроїв, виготовленими з 

матеріалів, які виключають іскроутворення при ударі; 
− застосуванням будівельних матеріалів з визначеними межами 

вогнестійкості та сертифікованого протипожежного обладнання. 
Загалом, вплив на довкілля обумовлений технологією і матеріалами, що 

використовуватимуться, можна охарактеризувати як  допустимий 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 5 

ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО 
ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН 

ДОВКІЛЛЯ 

Для прогнозування можливого впливу підприємства було використано 
наступні методи: 

1. Розрахункові математичні методи:
1.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин: 

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами – Л., Гидрометеоиздат, 1986 р. 

- Збірник показників емісії (питомих викидів)  повітря різними виробництвами 
- УкрНТЕК,  Донецьк, 2004 р. 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных 
источников - ОАО «УкрНТЕК», Донецк, 1999 г 
1.2 Оцінка очікуваного рівня шуму: 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 
приміщеннях і на територіях», затверджений Наказами Мінрегіону України 
№ 306 від 10.07.2013 р. та № 453 від 18.09.2013 р. (чинний з 01.01.2014 р.). 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту 
від шуму сельбищних територій», затверджений Наказами Мінрегіону 
України № 306 від 10.07.2013 р. (чинний з 01.01.2014 р.). 

- 1.3 Оцінка ризиків для здоров’я людей: 
- МР 2.1.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря», затверджених Наказом МОЗ України від 13.04.2007 
р. № 184. 

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд», затвердженої Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, що 
увійшла в дію 01.07.2010р. 

2. Методи розрахунків за допомогою обчислювальної техніки:
- розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі здійснюється за допомогою автоматизованої системи 
розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ-2000», розробленого ТОВ «Софт 
фонд» м. Київ. Програма рекомендована до використання Мінприроди 
України (лист про погодження № 2464/19/4-10 від  15.03.2006 р). 

- розрахунок середньорічних концентрацій за допомогою утиліти «Показник 
ризику» на базі програмного продукту «ЕОЛ-2000 (h)», розробленого ТОВ 
«Софт фонд» м. Київ. Програма рекомендована до використання Мінприроди 
України (лист про погодження № 2464/19/4-10 від  15.03.2006 р). 
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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 

Для зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище при 
будівництві / експлуатації об’єкту, запроектовано ряд узагальнених заходів щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які сприятимуть 
зниженню негативного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Заходи по охороні атмосферного повітря 
1) здійснення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту

роботи обладнання, роботою контрольно-вимірювальних пристроїв. 
2) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні

колонки закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту; 
3) постійний контроль за справністю обладнання.
4) герметизація технологічного обладнання;
5) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними

клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів 
палива в резервуарі; 

6) використання прогресивного технологічного устаткування, обладнаного
автоматичними системами контролю і ведення технологічним процесом в рамках 
заданих параметрів; 

7) встановлення газовирівнювальної системи, що включає установку
рекуперації парів нафтопродуктів. 

Заходи щодо регулювання  викидів при несприятливих метеорологічних 
умовах (НМУ)  

Заходи з регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах 
(НМУ) - це заходи щодо тимчасового скорочення викидів забруднюючих речовин 
в ті періоди часу, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню в 
приземному шарі атмосфери забруднюючих речовин і різкому підвищенню рівня 
забруднення атмосфери. Дані заходи можна охарактеризувати як заходи, які 
мають тимчасовий характер, спрямовані на короткочасне зниження викидів 
забруднюючих речовин і не вимагають великих капітальних вкладень. 

Заходи з охорони атмосферного повітря при НМУ розробляються і 
виконуються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів 
при несприятливих метеорологічних умовах» РД 52.04.52-85, затвердженими 
Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного 
середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де 
Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується 
проведення прогнозування НМУ. По Миколаївській області прогноз 
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метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря проводить 
Миколаївським обласний центр з гідрометеорології. 

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери складаються 
попередження трьох ступенів, яким відповідають три режими роботи підприємств 
в періоди НМУ. 

При надходженні цих попереджень на підприємстві повинен бути виконаний 
комплекс заходів, спрямованих на зниження забруднення атмосфери: 

 
Заходи щодо скорочення викидів при І режимі роботи підприємства в період 

НМУ 
Перший режим роботи підприємства повинен забезпечити зниження 

концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 15-20 %. 
Як правило, це забезпечується заходами організаційно-технічного характеру, які  
не призводять до зниження продуктивності підприємства. 

По першому режиму пропонується: 
- посилити контроль за дотриманням технології виробництва; 

забезпечити роботу технологічного обладнання згідно технологічних 
регламентів; 

- припинити ремонтні роботи, які пов’язані з підвищеним виділенням 
забруднюючих речовин в атмосферу; 

- заборонити роботу устаткування на форсованому режимі; 
- підсилити контроль за герметичністю обладнання; 
- підсилити контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів і 

автоматичних систем управління технологічними процесами; 
Заходи щодо скорочення викидів при ІІ режимі роботи підприємства в період 

НМУ 
При другому режимі роботи підприємства заходу повинні забезпечити 

скорочення концентрацій на 20-40 %. Ці заходи включають у тому числі всі 
заходи, пропоновані для І-го режиму, а також заходи, що впливають на 
технологічні процеси та супроводжуються  незначним  зниженням  потужності 
підприємства: 

- заборонити продувку та чищення обладнання, газоходів, ємностей, які 
супроводжуються виділенням забруднюючих речовин в атмосферу; 

- обмежити використання автотранспорту на території підприємства; 
- не проводити планово-попереджувальні роботи по ремонту 

технологічного обладнання; 
- знизити  продуктивність окремих  апаратів та  технологічних ліній, 

робота яких  пов’язана  із  значним  виділення  в атмосферу 
забруднюючих  речовин. 

Заходи щодо скорочення викидів при ІІІ режимі роботи підприємства в 
період НМУ 
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Третій режим роботи підприємства передбачає зниження концентрацій 
шкідливих речовин на 40-60 %, а в деяких особливо небезпечних випадках і 
ділянках, повне скорочення викидів підприємства.  

Ці заходи включають у тому числі всі заходи, пропоновані для 1-го та 2-го 
режиму, а також заходи, що передбачають скорочення викидів шкідливих речовин 
за рахунок тимчасового зниження продуктивності підприємства: 

- знизити  навантаження або зупинити  виробництва, які 
супроводжуються значними виділеннями забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря; 

- відключити апарати та обладнання, робота яких пов’язана зі значними 
викидами в атмосферне повітря. 

 
Заходи по охороні ґрунту та водних ресурсів: 
1) відведення господарсько-побутових стічних вод від будинку АЗС в міську 

каналізаційну мережу; 
2) відведення поверхневих (дощових та талих) вод на локальні очисні 

споруди з нафтосепарацією; 
3) виключення скиду в стічні води відходів з нафтопродуктами; 
4) проведення вчасного ремонту дорожніх покрівель; 
5) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів ; 
6) огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву ґрунту 

на дорожнє покриття під час проливного дощу; 
7) негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском місця 

розливу, зібрання його в контейнер, забезпечення технічного огляду 
каналізаційної мережі, а також контроль за якістю стічних вод; 

8) організація регулярного прибирання території. 
9) використання нафтового сорбенту типу «Еколан-М» для аварійних 

розливів нафти.  
 
Заходи що до попередження та обмеження негативних впливів на геологічне 

середовище: 
1) контроль рівня нафтопродуктів показникам наповнення, які встановлені на 

резервуарах; 
2) закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подача їх 

до заправного вузлу; 
3) покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу. 
4) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними закриваючими 

механізмами, які при падінні пістолету на землю або при переповненні пального 
в бакові досягне пістолета і автоматично його закриє. 

Заходи у сфері поводження з відходами 
1) Заходи щодо мінімізації негативного впливу відходів виробництва на 

навколишнє середовище включають в себе: 
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- роздільне збирання відходів; 
- правильна організація місць тимчасового зберігання відходів; 
-оформлення документації згідно вимог чинного законодавства у сфері 

поводження з відходами та укладення договорів зі спеціалізованими 
організаціями на приймання та утилізацію відходів; 

- вчасне вивезення відходів з території підприємства; 
2) Організація місць тимчасового зберігання відходів включає в себе:
- наявність на майданчику для накопичення відходів твердого покриття, яке 

запобігає проникненню токсичних речовин в ґрунти та ґрунтові води; 
- захист відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру; 
- відповідність стану ємностей, в яких накопичуватимуться відходи, вимогам 

транспортування автотранспортом. 
3) Виконання на підприємстві заходів по безпечному поводженні з відходами

направлені на: 
- виключення можливості втрат відходів в процесі поводження з ними на 

території підприємства; 
- відповідність операцій поводження з відходами санітарно-гігієнічним 

вимогам; 
- запобігання виникнення аварійних ситуацій під час зберігання відходів; 
- мінімізація ризику несприятливого впливу відходів на навколишнє 

середовище. 

Заходи щодо впливу на здоров’я населення включають в себе: 
1) здійснення інструментальних вимірювань параметрів викидів

забруднюючих речовин при роботі обладнання на межі житлової забудови, яка 
найближче розташована від об’єкта планованої діяльності; 

2) своєчасне проведення планового та попереджувального ремонту
обладнання, з обов’язковим післяремонтним контролем шумових та вібраційних 
характеристик; 

3) здійснення інструментальних вимірювань рівня шумового навантаження
від проектованих стаціонарних та пересувних джерел шуму на межі житлової 
забудови, яка найближче розташована від об’єкта планованої діяльності. 

Заходи по мінімізації фізичних факторів впливу (шум, вібрація) включають в 
себе: 

1) застосування сучасного обладнання з низькими шумовими
характеристиками; 

2) все технологічне обладнання, яке є джерелом розповсюдження вібрацій,
встановлювати на віброізоляторах, для поглинання вібраційних хвиль; 

3) експлуатація інженерного та технологічного обладнання тільки у
справному стані; 
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4) своєчасний ремонт механізмів вентиляційного та технологічного
обладнання; 

5) обмеження швидкості руху автомобільного транспорту по території
підприємства; 

6) контроль рівнів шуму на робочих місцях.

Компенсаційні заходи 
Згідно п. 2.39 ДБН А.2.2-1-2003, компенсаційні заходи – компенсація 

незворотного збитку від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо 
рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного 
середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків. 

Компенсація нанесених незворотних збитків від планованої діяльності 
здійснюється за рахунок грошового відшкодування. Розрахунки розміру 
екологічного податку виконується відповідно до Податкового кодексу України від 
02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), розділ VII «Екологічний 
податок».  

Аналізуючи види і рівні впливів на навколишнє середовище об’єкту 
планової діяльності, можна зробити висновок, що комплекс заходів, спрямованих 
на запобігання, уникнення, зменшення, усунення визначеного негативного 
впливу, забезпечить дотримання чинних екологічних і санітарно-гігієнічних умов 
провадження планової діяльності. 

У випадку порушення законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища підприємством будуть негайно вжиті заходи щодо 
усунення відповідних порушень та компенсовано, в установленому порядку, 
шкоду, заподіяну довкіллю або здоров’ю і майну громадян, у повному обсязі 
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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 ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА 
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

 
Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах 
пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я 
людей і довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній 
безпеці.  

Оцінка аварійних ситуацій і їх наслідки для навколишнього природного 
середовища включає аналіз сценаріїв розвитку аварійних ситуацій, ймовірності їх 
виникнення і прово-диться на підставі ретельного аналізу діяльності об'єкта 
відповідно до нормативних докуме-нтів, а також з урахуванням аварій і аварійних 
ситуацій, які мали місце на аналогічних об'єктах. 

Надзвичайні ситуації класифікують за  характером  походження, ступенем   
поширення,   розміром  людських  втрат  і  матеріальних збитків. 

Залежно від  характеру  походження подій,  що можуть зумовити 
виникнення надзвичайних ситуацій на території України,  визначають такі види 
надзвичайних ситуацій: техногенного характеру; природного характеру; 
соціального характеру; воєнного характеру. 

Основні небезпечні процеси на АЗК 
Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є заправка 

паливо-мастильними матеріалами пересувних автотранспортних засобів. Перелік 
основних небезпечних процесів для АЗК – приймання (зливання палива в 
резервуари через зливні муфти з автомобільної цистерни), зберігання палива в 
резервуарах і заправка паливом легкового та вантажного автомобільного 
транспорту через ПРК.  

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення 
герметичності) автоцистерни з викидом бензину. У випадку утворення вибухо-
пожежонебезпечної концентрації суміші парів бензину з повітрям і присутності 
«ініціатора», суміш вибухає. Розміри зони ураження вибуховою хвилею залежать 
від маси вибухонебезпечної суміші парів бензину, яка, в свою чергу, залежить від 
маси виливу. Вибух всередині автоцистерни по величині уражуючих факторів є 
менш небезпечним, ніж вибух над виливом великої кількості бензину, але 
можливі наслідки такої аварії можуть носити катастрофічний характер.  

Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести до 
аварії, можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні фактори:  

- переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, 
несправність датчиків);  



 

131 
 

- вибух суміші парів бензину з повітрям; 
- корозія металу обладнання і трубопроводів.  
Основні небезпечні процеси під час відпуску СВГ. 
Небезпека об’єкта обумовлена наявністю на ньому небезпечних речовин – 

скраплених  вуглеводневих газів (суміш пропану і бутану), які служать 
технологічним середовищем  обладнання АЗК. Обидві речовини відносяться до 
горючих (займистих) газів 1-ї категорії небезпечних речовин згідно з додатком 2 
«Нормативів порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів 
підвищеної небезпеки» НПАОП  0.00-3.08-02. 

Приймаючи до уваги експлуатаційні показники посудин, що працюють під 
тиском, трубопроводів, обладнання, а також фізико-хімічні властивості та 
особливості скраплених вуглеводневих газів, при виконанні технологічних 
операцій на АГЗП мають місце такі небезпечні режими роботи: 

- підвищення тиску газу понад 16 кгс/см2; 
- наповнення посудин для зберігання СВГ понад 90% об'єму; 
- підвищення температури понад +45°С; 
- наявність газу в повітрі робочої зони понад 20% від нижньої межі 

вибуховості (2,1%об. у повітрі). 
Потенційні види небезпеки під час відпуску СВГ є: 
- на насосі – порушення щільності фланцевих з'єднань і запірної арматури, 

а також витоки газу при руйнуванні газопроводу (розрив стику, свищ); 
- порушення щільності фланцевих з'єднань, ущільнень, гумових манжетів, 

приєднувальних пристроїв; руйнація газопроводів, вентилів тощо; 
- зливання газу в місткості зберігання – обрив гнучкого шланга, порушення 

герметичності, витік газу з АЦСГ, підвищення тиску у резервуарі, довготривале 
спрацювання запобіжного скидного клапана. 

Небезпека виникнення аварії та аварійної ситуації може виникнути при 
демонтажі резервуарів для підготовки та проведення ремонтних та технологічних 
робіт, а також при проведенні ремонтних робіт у резервуарах. 

Експлуатація несправного устаткування, заземлення, засобів захисту від 
проявів блискавки, недотримання графіків ППР, ТО, відсутність відповідної 
кваліфікації обслуговуючого персоналу, недотримання на території АГЗП 
«Правил пожежної безпеки...» також може призвести до виникнення аварійної 
ситуації. 

Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку 
імовірних аварій: 

- перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного обладнання; 
-відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація, 

закінчення терміну служби); 
- порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість; 
- порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість 

зливання, рівень наповнення); 
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- помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність досвіду); 
- зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо). 
Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть 

розвиватися у виді вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі». 
Причини пожеж і вибухів: 
- відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних робіт із 

джерелом відкритого вогню; 
- іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація несправного 

електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження; 
- розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної 

електрики, грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції 
грозозахисту) можуть викликати пожежі і вибухи; 

- природні катаклізми. 
Заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на 

довкілля 
Механічне ушкодження, корозійний і втомний знос цистерни 
Відповідно до норм і правил автоцистерна періодично піддається 

технічному огляду і неруйнівному контролю властивостей металу (діагностиці) із 
записом в паспорті цистерни (посудини) 

Підвищення тиску в автоцистерні 
Кожна автоцистерна обладнана дихальним клапаном, що забезпечує 

зрівнювання тиску всередині цистерни з атмосфери. 
Різке підвищення тиску в автоцистерні можливе у випадку вибуху чи 

пожежі всередині цистерни. Кожна автоцистерна обладнана пристроями 
заземлення для зняття статичної електрики і запобігання розряду, який може стати 
ініціатором вибуху чи пожежі. 

Вибух і пожежа в автоцистерні 
Заземлення автоцистерни запобігає електростатичному розряду, який може 

стати ініціатором вибуху чи пожежі. 
Руйнування при зіткненні і перекиданні цистерни 
Водій зобов’язаний дотримуватися правил безпеки при переміщенні і 

фіксуванні автоцистерни. 
Усі працівники АЗС та спеціалізованих магазинів повинні виконувати 

умови утримання території АЗС і приміщень магазинів у належному санітарному 
стані, дотримуватися правил пожежної та екологічної  безпеки,  правил 
користування засобами вимірювальної техніки, вимог нормативно-правових актів 
до охорони праці, продажу нафтопродуктів, супутніх товарів, а також 
торговельного обслуговування  споживачів. 

Для захисту обладнання від статичної електрики всі металеві конструкції 
АЗК приєднані до контуру захисного заземлення. 

Для заземлення використовується нульовий провід і сталеві труби 
електропроводки.. Злив палива здійснюється через окремо обладнаний зливний 
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колодязь, обладнаний необхідними запобіжними пристроями. На кожній секції 
резервуара встановлені дихальний, приймальний і відсічний клапани.. Резервуари 
повністю засипані сухим піском і зверху захищені від зовнішнього впливу 
спеціальним перекриттям. 

Блискавковідводи приєднані зварюванням до контуру заземлення. 
Розроблено правила безпечної експлуатації обладнання АЗК та проведення 

вогневих робіт.  
 

 ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ ПРИ АВАРІЯХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи 
реагування при виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
необхідно розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на 
випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, а також вживати заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення 
атмосферного повітря. 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи 
реагування при виникненні аварійних забруднень водних ресурсів 

При виникненні аварійних забруднень водних ресурсів суб'єкт 
господарювання повинен своєчасно проінформувати центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також 
проведені роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити 
погіршення якості води, у відповідності до вимог статті 44 Водного кодексу 
України. 

У разі забруднення підземних вод необхідно вжити заходи щодо 
встановлення причини, з яких це сталося, і за пропозиціями відповідних 
державних органів влади впровадити відповідні заходи щодо їх відтворення. 

В аварійних ситуаціях, пов'язаних з їх забрудненнями, що можуть шкідливо 
вплинути на здоров'я людей і стан водних екосистем необхідно негайно розпочати 
ліквідацію її наслідків і повідомлено про аварію центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та 
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епідемічного благополуччя населення, обласну державну адміністрацію та 
відповідну раду. 

Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації  
Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій 

виникла надзвичайна екологічна ситуація. 
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій 

місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що 
потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. 

У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної 
екологічної ситуації необхідно  

- неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони 
надзвичайної екологічної ситуації; 

- провести мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства з 
метою проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 

- вжити заходів щодо нормалізації екологічного стану на території 
планованої діяльності. 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи 
реагування при виникненні аварійних забруднень земель 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель» необхідно 
своєчасно проінформувати відповідні органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування про стан, деградацію та забруднення земельних 
ділянок. 

У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі 
аварійними викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої 
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування проводитимуться 
постійні або періодичні обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення 
та визначення їх негативного впливу на здоров'я людини, а також окремих видів 
природних ресурсів і довкілля в цілому. 

У разі наявності у підприємства об'єктивної інформації про виникнення або 
загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного 
характеру необхідно надати її Мінприроди, ДСНС та її територіальним органам 
та обласній держадміністрації у відповідності до вимог пункту 19 Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну 
систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 р. № 391. 
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Заходи реагування на аварійні ситуації, спричинені сейсмічними 
чинниками 

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території 
планованої діяльності внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням 
бальності виникнення землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування 
обладнання при даній інтенсивності за шкалою MSK-64, яка аналогічна шкалі 
Ріхтера, але супроводжується описом можливих наслідків для кожного балу. 

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, 
забезпечення доступу рятувальників і рятування людей, надання першої 
невідкладної медичної допомоги тощо. 

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою кількістю 
постраждалих людей, які опинилися в завалах, необхідністю виконання складних 
інженерних робіт та загрозою подальшого руйнування. 

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у зонах 
руйнувань. 

У разі виникнення землетрусу необхідно: 
- створити всі умови, організувати постійний контроль за виконанням 

рятувальниками належних заходів щодо їх безпеки, забезпечити своєчасне 
надання допомоги постраждалим рятувальникам; 

- встановити наявність постраждалих, їх кількість та, за можливості, стан; 
характер та межі зони руйнувань; можливість подальшого руйнування 
конструкцій; розміщення у зоні надзвичайної ситуації небезпечних об'єктів;  
наявність небезпечних факторів (вогонь, підтоплення, витік газу, попадання води 
в завал, наявність обірваних електромереж під напругою тощо) та ступінь їх 
загрози; наявність та стан шляхів транспортування постраждалих з небезпечної 
зони; 

- спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту провести пошуково-рятувальні роботи, а саме: візуальне обстеження 
постраждалої території, опитування очевидців та врятованих постраждалих; 
прослуховування завалів; обстеження пошкоджених (зруйнованих) будівель та 
споруд 
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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 

 
В процесі розробки звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності: реконструкція діючої АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за 
адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9б  труднощів не виявлено. 
 

10.  ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО УПОВ-
НОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ, ПІСЛЯ ОПРИЛЮД-
НЕННЯ НИМИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 
       Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації було 
офіційно оприлюднене у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (20.07.20  
№20207166127), на офіційному сайті Управління екології та природних 
ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, а також газетах «Вестник 
Прибужья» №29 від 16.07.2020 р. та «Національний інформаційний бюлетень 
оцінки впливу на довкілля. ОВД» №28 (89) від 17.07.2020 р  (Додаток 15, 16).  
  Також було розміщено Повідомлення про плановану діяльність на дошках 
об`яв, про що свідчать фотодокази, які надано у Додатку 17 
          Згідно з листом  Управління екології та природних ресурсів 
Миколаївської обласної державної адміністрації № 04/500 від 18.08.2020р 
протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення Повідомлення про 
плановану діяльність (реєстраційний номер справи 20207166127 у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля) зауважень і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,  не надходило (копія листа 
надана в Додатку 18). 
 
        В Звіті з ОВД були враховані пропозиції до обсягу досліджень органу 
влади. 
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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 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні 
планованої діяльності. 

Моніторинг стану атмосферного повітря 
Моніторинг стану атмосферного повітря проводиться з метою оцінки впливу 

викидів забруднюючих речовин від джерел планованої діяльності на стан 
приземного шару атмосферного повітря в районі розташування об’єкта. 

Контроль якості повітря здійснюється один раз на рік на межі санітарно-
захисної зони об’єкта (зі сторони, де розташована найближча житлова забудова). 

Контроль забруднення атмосферного повітря включає в себе: 
- відбір проб атмосферного повітря на вміст забруднювачів які 

контролюються; 
- лабораторні вимірювання; 
- оцінка результатів лабораторних вимірювань. 
Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин які 

контролюються, здійснюються з залученням лабораторій з підтвердженою 
компетентністю на виконання вимірів, згідно з вимогами законодавства України. 

Відбір проб атмосферного повітря супроводжується спостереженнями за 
основними метеорологічними чинниками, які визначають перенесення і 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (атмосферні явища, 
температура і вологість повітря, швидкість і напрям вітру). 

Моніторинг фізичного забруднення 
Моніторинг фізичного забруднення від планованої діяльності включає 

проведення натурних замірів акустичного впливу на межі найближчої до об’єкта 
житлової забудови. 

Заміри акустичного впливу здійснюються з залученням спеціалізованих 
організацій, які мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

Результати замірів записуються в робочий журнал і в протокол досліджень. 

Контроль у сфері поводження з відходами 
Контроль місць утворення, тимчасового зберігання і видалення відходів під 

час провадження планованої діяльності необхідно здійснювати у відповідності до 
вимог Закону України «Про відходи», з метою визначення та прогнозування 
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впливу відходів на навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення 
можливих негативних наслідків, та їх відвернення і подолання. 

Проведення контролю організації місць тимчасового зберігання та 
селективного збору відходів, є необхідною основою виконання екологічних, 
санітарних та інших вимог у сфері поводження з відходами. 

 
Підприємство під час реалізації планованої діяльності зобов’язане 

здійснювати первинний облік відходів. Первинний облік відходів проводиться 
відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, 
анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-
економічної, бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми 
відповідальні виконавці використовують прибутково-видаткові документи 
(прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, накладні на 
відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського обліку, 
документи на вивіз відходів з підприємства тощо). 

Моніторинг забруднення водного середовища 
Щоквартально проводити моніторинг якості стічних вод, що відводяться від 

АЗС. 
Контроль забруднення водного середовища включає в себе: 
- відбір проб води на вміст забруднюючих речовин, які контролюються; 
- лабораторні дослідження; 
- оцінка результатів лабораторних досліджень. 
Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин, які 

контролюються, здійснюються з залученням лабораторій, які мають відповідні 
чинні свідоцтва про акредитацію. 

Результати спостережень записуються в робочий журнал і в акт відбору 
проб. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ,
ЗАЗНАЧЕНОЇ У ПУНКТАХ 1-11, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ 

АУДИТОРІЮ 

Об’єктом планованої діяльності є реконструкція діючої АЗС № 14003/0 ТОВ 
«ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за адресою: 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9б. 

Об’єкт планованої діяльності належить до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»: 

- ч.3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу 
природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-
басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму 
нафтового, скрапленого газу)» 

- ч.3 п. 4 абз.2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи 
продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для 
рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше» 

У Звіті з ОВД проведена якісна та кількісна оцінка впливів на довкілля 
об’єкту планованої діяльності в регіоні його розміщення.  

Даний документ - резюме нетехнічного характеру - містить коротку 
інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають 
відношення до запропонованої діяльності. Також надаються відповідні заходи по 
зниженню негативних екологічних та соціальних наслідків, що можуть виникнути 
в процесі будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності. 

Опис об’єкта планованої діяльності 
            Реалізація планованої діяльності планується в межах існуючої АЗС на 
земельній ділянці площею 0,2953 га (кадастровий номер 4810137200 :15:004: 
0027), що використовується компанією на підставі Державного акту на право 
власності на земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829 та знаходиться за адресою: 
54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9 б. Цільове призначення земельної 
ділянки – для обслуговування автозаправної станції. 

Санітарно-захисна зона для підприємства згідно ДСП № 173 від 19.06.1996 
р. визначена в розмірі 50 м. Санітарно-захисна зона витримана. Найближча 
відстань від найближчого джерела викиду до житлового сектору складає 80 метрів 
в східному напрямку. 

Ділянка межує: 
-з півночі – територія ТЦ «Метро» 
-з півдня - територія ТЦ «Амстор» 
-з заходу – з  проїжджою частиною – пр. Героїв Сталінграду, парк 

«Перемоги», стадіон «Трудові резерви». 
-зі сходу- з територією Національного університету кораблебудування 

імені А. Макарова, далі – гаражний кооператив 
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Автомобільна заправна станція № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» є 
діючою та призначена для прийому, зберігання нафтопродуктів (чотирьох марок 
бензину (А-92, А-98, А-95, А-95 МАХХ), дизельного палива, дизельного палива 
МАХХ) та скрапленого вуглеводного газу (пропан-бутану) і заправки паливом 
автомобільного транспорту усіх типів. На АЗС також передбачено надання 
сервісних послуг водіям та пасажирам та мийка авто. 

З метою розвитку підприємства, підвищенню його виробничої можливості, 
ефективності роботи, передбачається: 

- перепланування будівлі АЗС шляхом демонтажу існуючих перегородок та 
влаштування нових з відокремленням приміщень, що не призведе до  збільшення  
площі забудови; 

- заміна перекриття та збільшення висоти будівлі АЗС шляхом влаштування 
парапету покрівлі; 

- демонтаж чотирьох існуючих підземних резервуарів для рідкого моторного 
палива та встановлення двох нових двохсекційних підземних резервуарів об’ємом 
30 м3 кожен, в одному з яких зберігатимуться бензини марок А-95 , А-95 МАХХ в 
другому-бензин марок А-92,  А-98), та встановлення одного трьохсекційного  
резервуаруа об’ємом 40 м3, призначеного для зберігання дизельного палива, 
дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу нафтопродуктів; 

- демонтаж двох існуючих ПРК моделі Wayne Dresser 4/8 та встановлення 
трьох нових ПРК типу Quantium на 8 пістолетів та одної ПРК Quantium на два 
рукава ; 

- демонтаж існуючого наземного газового модулю та встановлення 
стаціонарного заправника газу СЗГ-20 із підземним резервуаром V=19,95 м3. 

- демонтаж існуючої однорукавної газонаповнювальної колонки Шельф LPG 
101 та встановлення двох нових дворукавних газонаповнювальних колонок 
TATSUNO «BMP 512»; 

- встановлення щогли блискавкозахисту; 
- влаштування майданчика зливу ЗВГ; 
- встановлення пожежного щита; 
- благоустрій території. 
На АЗС виконуються такі основні технологічні процеси:  
- приймання палива із спеціального автомобільного транспорту;  
- злив палива в підземний резервуарний парк зберігання;  
- відпуск палива споживачам в автомобілі різних типів та марок. 

 Доставка нафтопродуктів здійснюватимуться автоцистернами, із яких 
паливо через швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливається в  два підземні 
двохсекційні резервуара, кожен об’ємом 30 м3, в одному з яких зберігатимуться 
бензини марок А-95 , А-95 МАХХ в другому-бензин марок А-92,  А-98), та один 
трьохсекційний  резервуар об’ємом 40 м3 , призначений для зберігання дизельного 
палива, дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу 
нафтопродуктів; 
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Надалі пролиті нафтопродукти вивозитимуться для подальшої переробки. 
Заправка автотранспорту нафтопродуктами здійснюється за допомогою 

трьох ПРК Quantium на   8 пістолетів та одної ПРК Quantium на два рукава 
потужністю 40 л/хв. Одна колонка обслуговує водночас двох клієнтів.  

 Колонки встановлені  на острівки , зі сторони заїзду на яких, пердбачені 
колесовідбійні бруси , які захищють ПРК від аврійногота міханічного пошкод-
ження. 

АЗК передбачає заправку автомобілів скрапленим вуглеводневим газом 
(пропан-бутан). 

ЗВГ доставляється на АЗС в спецавтоцистернах та перекачується в підземну  
ємність об’ємом 19,95 м3 стаціонарного заправника газу СЗГ-20. Наповнення 
балонів газобалонних автомобілів ЗВГ здійснюється за допомогою двох нових 
дворукавних газонаповнювальних колонок TATSUNO «BMP 512». 
         Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС після реконструкції: бен-
зин А-92 – 490 м3/рік; А-98 - 100 м3/рік, бензин А-95 –610 м3/рік; бензин А-95 
МАХХ – 120 м3/рік; д/паливо – 550 м3/рік; д/паливо МАХХ – 150 м3/рік; ЗВГ – 
2500 м3/рік. 

Проектна продуктивність АЗС по заправці рідким моторним паливом – 250 
заправок за добу; проектна пропускна здатність АГЗП – 100 авто/добу.  

Режим роботи АЗС цілодобовий, 365 днів на рік в три зміни по 8 годин. 
Обслуговуючий персонал працює позмінно, загальна кількість працюючих АЗС 
(після реконструкції) 18 осіб, тому числі: адмінперсонал – 2 осіб, виробничий 
персонал – 16 осіб. 

Для забезпечення  живлення АЗС  під час виключення електроенергії 
передбачається резервний дизель-генератор типу FDG 40 MS (P=32 кВ) 

  На АЗС запланована ручна мийка автомобілів (пост прибирально-мийних 
робіт) призначена для миття легкових автомашин. Для мийки автомашин 
передбачена оборотна система  водопостачання з використанням установки 
рециркуляції води, яка оснащена високоякісними фільтрами з механічним і 
хімічним очищенням води. 

На АЗК передбачено надання сервісних послуг водіям та пасажирам. Пункт 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає магазин з продажу 
супутніх товарів та ідальню з кухнею, для харчування водіїв та пасажирів . 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 
Повітряне середовище 
Вплив на повітряне середовище під час підготовчих і будівельно-

монтажних робіт тимчасовий. Основними джерелами впливу на атмосферне 
повітря при проведенні будівельно-монтажних робіт будуть пересування 
автотранспорту в межах будівельного майданчику, земляні роботи, операції по 
газовому різанню та зварюванню металевих конструкцій, малярні роботи та ін. За 
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весь період підготовчих та будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря 
буде викинуто 0,148244 т забруднюючих речовин. 

При експлуатації АЗС забруднення атмосфери відбувається за рахунок 
викидів забруднюючих речовин від технологічного обладнання. Основними 
джерелами викидів забруднюючих речовин, є викиди парів бензину, дизельного 
палива, пропану та бутану  при проведенні зливо-наливних операцій, зберігання 
нафтопродуктів та СВГ в резервуарах, проведення регламентних робіт. Впродовж 
року в атмосферу потраплятимуть до 3,183 т забруднюючих речовин. 

При проведенні підготовчих, будівельно-монтажних робіт та експлуатації 
АЗС заплановано ряд природоохоронних заходів, які забезпечать мінімальну 
кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Аналіз результатів розрахунку розсіювання забруднення атмосферного 
повітря показав, що по забруднюючих речовинах, що викидаються 
проектованими джерелами, максимальні приземні концентрації на межі житлової 
забудови та на межі СЗЗ з урахуванням фонових концентрацій будуть перебувати 
в межах санітарних норм. 

 
Клімат та мікроклімат 
Негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату у результаті 

планованої діяльності не очікується. Особливості кліматичних умов, які сприяють 
зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 
середовище, відсутні. 

 
Відходи 
В процесі проведення будівельно-монтажних робіт очікується утворення 

відходів в кількості 0,3973 т / період будівництва. При експлуатації АЗС 
утворюватимуться відходи в кількості  21,79  т / рік. 

Кількість утворення промислових та побутових відходів, що 
утворюватимуться при провадженні планованої діяльності, залежить від реальної 
інтенсивності завантаження обладнання, ступеня зносу обладнання та 
устаткування, та може відрізнятися у різні роки. 

Утворювані відходи підлягають роздільному збиранню, зберіганню та 
вчасному вивезенню з будівельного майданчика. Періодичність вивезення 
залежить від класу небезпечності, їх фізико-хімічних властивостей, кількості та 
місця установки контейнерів для тимчасового зберігання відходів, норм 
граничного накопичення, техніки безпеки, вибухо- та пожежонебезпечності. 

Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки 
та раціонального використання їх у господарстві, передаються спеціалізованим 
організаціям, що займаються збиранням, заготівлею окремих видів відходів як 
вторинної сировини. 

Небезпечні види відходів передаються організаціям, що мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними 
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відходами (відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності»), видану Міністерством екології та природних 
ресурсів України.  

При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі 
спеціалізованим підприємствам, забезпечується безпечний рівень впливу на 
навколишнє середовище. 

Водне середовище 
Об’єкт планованої діяльності будуватиметься поза межами прибережних 

захисних смуг водних об'єктів. Скидання стічних вод у водні об’єкти не 
передбачається. 

Водопостачання та водовідведення об’єкту здійснюватиметься існуючими 
мережами, відповідно до укладених договорів Для очищення поверхневого стоку 
використовуються очисні споруди . Очищені поверхневі стоки відводяться в 
систему міської дощової каналізації. 

Проектні рішення забезпечують відсутність негативного впливу на водні 
ресурси. 

Шум та вібрація 
В період будівельно-монтажних робіт джерелами шуму будуть будівельна 

техніка та автотранспорт, задіяні при будівництві. Під час експлуатації об’єкту 
планованої діяльності основним джерелом шуму буде технологічне обладнання 
АЗС, а також автомобільний транспорт. 

Шум та вібрація відповідають вимогам діючих санітарних та 
природоохоронних норм. Проектом передбачаються заходи для забезпечення 
акустичного комфорту та зниження вібрацій на території підприємства і у 
житловій забудові. 

Геологічне середовище та ґрунти  
Негативний вплив відсутній. Запланована діяльність відбуватиметься на 

майданчику, вид використання землі якого: під комплексом АЗС європейського 
типу.  Додаткове землевідведення не вимагається. Реалізація проекту не вимагає 
зменшення площ, зайнятих родючим шаром ґрунту. При дотриманні прийнятих 
проектом технологічних рішень вплив на стан ґрунтів зведений до мінімуму.  

Рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду 
Ділянка проектованого будівництва передбачається в межах антропогенно 

трансформованої території, на якій відсутні природні комплекси, об’єкти 
природно-заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, місця 
зростання рідкісних рослин тощо.  
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Будівництво і експлуатація об'єкту планованої діяльності при дотриманні 
вимог з охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий вплив на рослинний та 
тваринний світ та їх біорізноманіття. 

Соціальне середовище 
Експлуатація та будівництво об´єкту не буде спричиняти негативного 

впливу на стан здоров’я населення на прилеглій території.  
Взаємодія із місцевим населенням матиме позитивний характер, так як при 

розширенні виробничих потужностей будуть створені додаткові робочі місця. 
Крім того, населені пункти отримають додаткове фінансування для вирішення 
проблем та реалізації важливих для громад проектів. 

Транскордонний вплив не передбачається. 
Ризик виникнення аварійних ситуацій зведений до мінімуму при дотриманні 

правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, своєчасному 
проведенні планово-попереджувальних ремонтів. 

Залишкові впливи на навколишнє середовище в цілому будуть перебувати в 
межах, що регламентуються вимогами чинного природоохоронного 
законодавства України. 

Замовник зобов’язується здійснювати проектні рішення відповідно до норм 
та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної та санітарно-
гігієнічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації. 

Враховуючи вищенаведене, представляється можливим вважати, що 
провадження планованої діяльності не призведе до погіршення існуючого 
екологічного стану у районі планованої діяльності.  
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Д О Д А Т К И



Додаток  1.  
Повідомлення про плановану діяльність. 



____________20.07.20________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

_________20207166127______________

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 

код згідно з ЄДРПОУ: 24812228 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

Контактний номер телефону: (044) 496-89-60 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
*
.

Планована діяльність, її характеристика. 

Реконструкція діючої АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за адресою: 54025, 

м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9б. 

Планованою діяльністю передбачається реконструкція будівлі АЗС, заміна  

обладнання для зберігання та відпуску рідкого моторного палива (підземних резервуарів 

та паливо-розподільчих колонок), встановлення щогли блискавкозахисту, пожежного 

щита, благоустрій території, а також заміна існуючого стаціонарного автомобільного 

газозаправного обладнання із наземним резервуаром на стаціонарний заправник газу 

СЗГ-20 із підземним резервуаром. 

На АЗС передбачається здійснювати приймання, зберігання та відпуск 

нафтопродуктів (різних марок бензину і дизельного палива) та скрапленого вуглеводного 

газу (пропан-бутану). В будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів передбачається влаштування торгового залу із зоною продажу супутніх 

товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та зоною для 

швидкого харчування відвідувачів. 

Режим роботи на АЗС: 

- кількість робочих днів – 365; 

- кількість робочих змін – 3; 

- кількість робочих годин у зміну – 8. 

Технічна альтернатива 1. 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.



Проведення реконструкції АЗС із заміною існуючого АГЗП на новий газовий 

модуль СЗГ-20, призначений для заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом 

(суміш пропану та бутану) у складі:  

- підземний резервуар для накопичування і видачі ЗВГ ємністю 19,95 м
3
;

- 2 колонки заправні TATSUNO BMP 512 SXD/ZV2 для ЗВГ на два пости; 

- насос з вибухозахищеним електродвигуном; 

- фільтр сітчастий для очищення ЗВГ; 

- штуцери для подачі ЗВГ з автоцистерни в резервуар; 

- запірна, регулююча і запобіжна арматура; 

- прилади контролю та автоматики; 

- технологічні трубопроводи; 

Технічна альтернатива 2. 

Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення на 

АЗС обладнання для заправки автомобілів стиснутим природним газом (СПГ) – метан, 

замість СВГ (пропан-бутан). Дана альтернатива потребує більші фінансові затрати на 

обладнання; при стисненні СПГ створюватиметься постійне шумове навантаження, у 

зв’язку з чим збільшується нормативна СЗЗ до житлової забудови. Тому технічна 

альтернатива 1 є більш доцільною. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Реалізація планованої діяльності планується в межах існуючої АЗС на земельній 

ділянці площею 0,2953 га (кадастровий номер 4810137200:15:004:0027), що 

використовується компанією на підставі Державного акту на право власності на 

земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829 та знаходиться за адресою: 54025, м. Миколаїв, 

просп. Героїв України, 9 б. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним у зв’язку з тим, що 

розміщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню 

та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм. Реконструкція планується 

на існуючій АЗС, де наявні інженерні комунікації, будівлі та споруди з необхідною 

інфраструктурою для нормального функціонування. Враховуючи вищевикладене, 

альтернатива 1 є єдиною доцільною. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності, обумовлений 

наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у 

місцевий та державний бюджет, зайнятості місцевого населення. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

АЗС ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», яка розташована по просп. Героїв України, 9б в 

м. Миколаїв та для якої передбачається реконструкція, являє собою комплекс будівель, 

споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів (різних 

марок бензину та дизельного палива) та скрапленого вуглеводного газу (СВГ). На АЗС 

виконуються такі основні технологічні процеси: приймання палива із автомобільного 

транспорту; зберігання палива у резервуарах та відпуск палива споживачам в автомобілі 

різних типів. Доставка нафтопродуктів здійснюється автоцистернами, із яких паливо 

через швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливається в підземні резервуари 

об’ємом по 25 м
3
 кожен (3 од. для зберігання бензину та 1 од. для д/палива). Заправка

автомобілів бензином і д/паливом здійснюється за допомогою двох колонок моделі 

Wayne Dresser 4/8. СВГ доставляється на АЗС в спецавтоцистернах та перекачується в 

наземну горизонтальну ємність об’ємом 10 м
3
. Наповнення балонів газобалонних

автомобілів ЗВГ здійснюється за допомогою однорукавної газонаповнювальної колонки 

Шельф LPG 101. Для забезпечення живлення АЗС під час відключення електроенергії 

передбачається резервний дизель-генератор типу FDG 40 MS (Р=32 кВт). 

Реконструкція існуючої АЗС передбачає: 

- перепланування будівлі АЗС шляхом демонтажу існуючих перегородок та 

влаштування нових з відокремленням приміщень, що не призведе до  збільшення площі 



забудови; 

- заміна перекриття та збільшення висоти будівлі АЗС шляхом влаштування 

парапету покрівлі; 

- демонтаж чотирьох існуючих підземних резервуарів для рідкого моторного 

палива та встановлення двох нових трьохсекційних резервуарів кожен об’ємом 50 м
3
, в

одному з яких зберігатимуться бензини різних марок (А-92, А-95, А-95 МАХХ), а 

другий призначений для дизельного палива, дизельного палива МАХХ та для збору 

аварійного розливу нафтопродуктів. 

- демонтаж двох існуючих ПРК моделі Wayne Dresser 4/8 та встановлення трьох 

нових ПРК Quantium 510 4-8 та одної ПРК Quantium 410 на два рукава ; 

- демонтаж існуючого наземного газового модулю та встановлення стаціонарного 

заправника газу СЗГ-20 із підземним резервуаром V=19,95 м
3
.

- демонтаж існуючої однорукавної газонаповнювальної колонки Шельф LPG 101 

та встановлення двох нових дворукавних газонаповнювальних колонок TATSUNO 

«BMP 512»; 

- встановлення щогли блискавкозахисту; 

- влаштування майданчика зливу ЗВГ; 

- встановлення пожежного щита; 

- благоустрій території. 

Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС після реконструкції: бензин А-

92 – 490 м
3
/рік; бензин А-95 –610 м

3
/рік; бензин А-95 МАХХ – 120 м

3
/рік; д/паливо –

550 м
3
/рік; д/паливо МАХХ – 150 м

3
/рік; ЗВГ – 2500 м

3
/рік.

Проектна продуктивність АЗС по заправці рідким моторним паливом – 250 

заправок за добу; проектна пропускна здатність АГЗП – 100 авто/добу. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-

епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних 

екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних 

нормах. 

Екологічні обмеження: 

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 

законодавства; 

- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 

його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів; 

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, 

повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для 

подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, 

видалення; 

- виконання  вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 

Санітарно-гігієнічні обмеження: 

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами; 

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-

96); 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 

Інші обмеження: 

- дотримання правил пожежної безпеки. 

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту  діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо 

умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 

санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і 

не потребує додаткових екологічних обмежень. 

щодо технічної альтернативи 2 



Аналогічні технічній альтернативі 1  

щодо територіальної альтернативи 1 

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої 

діяльності та поряд з нею; 

- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу 

шкідливих факторів на цій межі; 

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у 

користування у відповідності з вимогами чинного законодавства. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Інженерна підготовка території з дотриманням нормативних розривів до існуючих 

інженерних комунікацій та споруд.  

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 

раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 

захисні та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні технічній альтернативі 1  

щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що 

забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів.  

Передбачити  охоронні, захисні  та  компенсаційні  заходи. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої 

діяльності можливі наступні види впливу на: 

- клімат і мікроклімат – незначний вплив; 

- повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони;;  

- водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків, 

очищення яких передбачено у локальних очисних спорудах; за умови дотримання 

проектних рішень вплив на водне середовище буде знаходитись в межах вимог діючого 

законодавства; 

- ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив при проведенні будівельно-

монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 

передбачається використання для зберігання палива резервуарів з антикорозійним 

захистом посиленого типу, оснащення площадки контейнерами для побутових і 

будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів; 

- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності 

розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив на 

рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду в 

зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, 

надходження коштів у місцевий та державний бюджет; 

- утворення відходів – відходи, що утворюватимуться, передбачається тимчасово 

зберігати у спеціально призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та 

захоронення спеціалізованим організаціям згідно договорів. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні технічній альтернативі 1  

щодо територіальної альтернативи 1 



Здійснення запланованої діяльності ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» в межах існуючої 

земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче 

середовище та здоров’я населення.  

В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 

та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 

довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: 

- ч.3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу природного, 

газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, 

газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого 

газу)» 

- ч.3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 

їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або 

газоподібних) 15 кубічних метрів і більше» 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на

довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 

на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст.6 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 

отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 

процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 

впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 

громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 



впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 

суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 

а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 

оголошенні про початок громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 

процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть 

розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 

зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 

відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 

з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде: 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України; 

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони 

не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій 

(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків  

її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») 
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16 

Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua 

тел.: (0512) 46-04-27 

Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  2.  
Копія виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  3 
 Викопіювання зі Статуту ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























Додаток 4  
Документи, що посвідчують право користування земельною    ділянкою. 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 5  
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при експлуатації об’єкту 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при зберіганні нафтопродуктів (Дж.№1) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться по 
методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» 
(Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), з 
резервуарів за рахунок випаровування розраховується по формулі: 

9
7655)38( 10)1()(52,2  KKKKMРVП тхns

р
жр , 

де
р
жV – об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м3/рік);

пМ – молекулярна маса пари рідини;

  – коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару
(долі одиниці);

тх KK 55 , – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари
)38(SP  і температури газового простору 

р
гt  відповідно в холодну і 

теплу пору року;
6K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і

річної оборотності резервуарів;
7K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності

і режиму експлуатації;
)38(SP – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа).

При наливанні нафтопродуктів в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
середня кількість валових викидів в атмосферу (кг/год) розраховується по 
формулі: 

9
855)38( 10)1()(52,2  KKKMРVП тхns

цн
жцн , 

де
цн
жV  – об'єм рідини, що наливається протягом року (м3/год); 

8K  – коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і кліматичної 
зони; значення 8К  при наливанні в нижню частину цистерни 
приймається по табл.4.1; при наливанні напіввідкритим струменем і 
зверху значення коефіцієнта 8К  збільшується відповідно в 1,8 і 3,5 
рази. 



 2

 

При зливанні нафтопродуктів із залізничних цистерн і нафтоналивних 
судів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в атмосферу 
здійснюється за формулою: 

9
55)38( 10)(2485,0  тхns

цн
жцн KKMРVП , 

де  
цн
жV  – об'єм рідини, що зливається протягом року (м3/рік). 

 

Середньорічна кількість валових викидів в атмосферу з ємкостей 
технологічних установок і реагентного господарства розраховується по формулі: 

 
9

97655)38( 10)1()(52,2  KKKKKMРVП тхns
е
же , 

де  
е
жV  – об'єм рідини, що поступає в ємкість протягом року (м3/рік); 

9K  – коефіцієнт, приймається: при експлуатації в режимі «буферний» 
по табл.4.2 методики залежно від відношення висоти h  до 
діаметру d  викидної труби;  при експлуатації в режимі «мірник» 

19 K . 

Для визначення коефіцієнтів хK5  і тK5  необхідно мати заміряні значення 
середніх температур нафтопродуктів, що знаходяться у відповідних ємкостях, за 
шість найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року. 

Для наземних металевих залізобетонних резервуарів, що не обігріваються і 
підземних, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 
формулі: 

р
жххаххх

р
гх tKtKKt  321 , 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 
)( 3214

р
жттаттт

р
гт tKtKKKt  , 

де  
атах tиt  – середні арифметичні значення температури атмосферного 

повітря відповідно за шість найбільш холодних і шість 
найбільш теплих місяців року (°С); 

иKKK ттт 321 ,,  
иKKK ххх 321 ,,  – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш 

холодних місяців, що приймаються по таблиці П.1.1 
методики; 
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4K  – коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці, а для 
наземних металевих резервуарів, що не обігріваються, 
приймається по таблиці П.1.2 методики залежно від 
забарвлення поверхні резервуару і кліматичної зони; 

р
жх

р
жт tt ,  – середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і 

шість холодних місяців року (°С). 

Середня температура газового простору резервуарів, що обігріваються, 
прирівнюється температурі рідини в резервуарі. 

При наливанні рідини в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
температура газового простору складає: 

 
),(5,0 жхах

цн
гх ttt   

),(5,0 4 жтат
цн
гт ttKt   

де  

4K  – коефіцієнт, приймається по таблиці П.1.2 методики; для 
нафтоналивних судів 14 K ;  

жтжх tt ,  – середні арифметичні значення температури рідини в резервуарі 
відповідно за шість холодних і шість теплих місяців року (°С). 

При зливанні рідини із залізничних цистерн і наливних судів середня 
температура газового простору цих ємкостей прирівнюється середній температурі 
атмосферного повітря за відповідний період. 

Значення коефіцієнтів хK5  і тK5  приймаються по таблицях П.1.4–П.1.7 
методики залежно від тиску насиченої пари )38(SP  і середніх температур газового 

простору резервуарів гхt  і гтt . 

Значення коефіцієнта 6K  приймається по таблицях П.2.1–П.2.3 методики 
залежно від розміщення підприємств в тій або іншій кліматичній зоні, від тиску 
насиченої пари )38(SP  і від річної оборотності резервуару n : 

 

р

ж

V

V
n 

, 

де  
жV  – об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року (м3/рік);  

рV  – об'єм резервуару (м3). 
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Значення коефіцієнта 7K  приймається по таблиці П.3.1 методики залежно 
від оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і режиму 
експлуатації. 

Значення тиску насиченої пари )38(SP  для багатокомпонентних рідин (нафти

і нафтопродуктів) приймається по таблиці П.4.1 методики залежно від значення 
еквівалентної температури початку кипіння рідини эквt  (°С), яка визначається по 
формулі: 

),
8,8

( нккк
нкэкв

tt
tt




де
ккнк tиt  – температура відповідно початку і кінця кипіння 

багатокомпонентної рідини (°С).  

Для однокомпонентних рідин значення )38(SP  (гПа) розраховуються по

формулах: 

7501,0

10
)

311
(

)38(

В
А

SP




, 

або 

7501,0

10
)

38
(

)38(

C

В
А

SP





, 

де
CBA ,,  – константи Антуана, залежні від природи речовини (дивись 

«Справочник химика», т.1, Л., Химия, 1967).  

Перша формула використовується в тому випадку, якщо в характеристиці 
рідини є значення констант А і В, друга формула використовується в тому 
випадку, якщо в характеристиці рідини є значення констант А, В і С. 

Молекулярна маса пари рідини пМ  приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) 
методики залежно від температури початку кипіння рідини. 

Для пари нафти залежно від кількості розчинених в ній вуглеводневих 
газів С1–С4 молекулярна маса має наступні значення: 

Масовий вміст в нафті вуглеводнів 
С1–С4 (%) 

>2,5 1,5–2,5 <1,5 

Молекулярна маса пари нафти 50 55 60

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при зберіганні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.1. 
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Таблиця П.1.1 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
зберіганні рідини 

 

Початкові дані 
Номер джерела 1 
Технологічний процес зберігання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини - 
Щільність рідини (кг/м3) 740 
tнк, температура початку кипіння (оС) 35 
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215 
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

р
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 610 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

р
жхt , середня температура рідини в резервуарі за шість холодних місяців 

року (°С) 

2,4 

р
жтt , середня температура рідини в резервуарі за шість теплих місяців 

року (°С) 

24,4 

Vр, об'єм резервуару (м3) 15 
Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
Обігрів резервуару Без обігріву 
Режим експлуатації резервуару Мірник 
Оснащеність резервуару Обладнаний 

дихальним 
клапаном, що 
забезпечує 

надмірний тиск 
196 - 245 гПа 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 8760 
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45 
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
К1т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 6,1 
K1х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 1,62 
K2т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,17 
K2х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,19 
K3т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,36 
K3х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,74 
K4, коефіцієнт 1 
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K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,437 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,231 
K6, поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 
річної оборотності резервуарів 

2,32 

K7, поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і 
режиму експлуатації 

0,87 

р
гхt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

3,852 

р
гтt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

19,032 

n, річна оборотність резервуару 40,7 
0,0778 

Кількість викидів (г/с і т/рік) 
Забруднюючі речовини Процентний 

зміст, % 
Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, в перерахунку на 
вуглець) 

100 0,0686 0,019 0,599 

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.2. 

Таблиця П.1.2 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
наливанні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 1
Технологічний процес наливання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 740
tнк, температура початку кипіння (оС) 35
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

цн
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 610 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

жхt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість холодних місяців року (°С) 

2,4 

жтt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість теплих місяців року (°С) 

24,4 

Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
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η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Спосіб наливання У нижню частину 
цистерни 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 2440,0
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,53 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,213 
K8, коефіцієнт, залежний від тиску насиченої пари і кліматичної зони 0,56 
цн
гхt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

2,4 

цн
гтt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

24,4 

Кількість викидів (кг/год) 2,0E-2 
Кількість викидів (г/с і т/рік) 

Забруднюючі речовини Процентний 
зміст, % 

Кількість викидів 
Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, в перерахунку на 
вуглець) 

100 0,02 0,006 0,053

Зведена таблиця викидів 

джер.1, сумма хранение и налив 
Забруднююча речовина Викид 

Код Найменування г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на 

вуглець) 
0,025 0,652
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при зберіганні нафтопродуктів (Дж.№2) 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться по 

методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» 
(Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), з 
резервуарів за рахунок випаровування розраховується по формулі: 

 
9

7655)38( 10)1()(52,2  KKKKMРVП тхns
р
жр , 

де  
р
жV  – об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м3/рік); 

пМ  – молекулярна маса пари рідини; 

  – коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару 
(долі одиниці); 

тх KK 55 ,  – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари 
)38(SP  і температури газового простору 

р
гt  відповідно в холодну і 

теплу пору року; 
6K  – поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 

річної оборотності резервуарів; 
7K  – поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності 

і режиму експлуатації; 
)38(SP  – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа). 

При наливанні нафтопродуктів в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
середня кількість валових викидів в атмосферу (кг/год) розраховується по 
формулі: 
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855)38( 10)1()(52,2  KKKMРVП тхns
цн
жцн , 

де  
цн
жV  – об'єм рідини, що наливається протягом року (м3/год); 

8K  – коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і кліматичної 
зони; значення 8К  при наливанні в нижню частину цистерни 
приймається по табл.4.1; при наливанні напіввідкритим струменем і 
зверху значення коефіцієнта 8К  збільшується відповідно в 1,8 і 3,5 
рази. 
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ри зливанні нафтопродуктів із залізничних цистерн і нафтоналивних судів 
розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в атмосферу 
здійснюється за формулою: 

9
55)38( 10)(2485,0  тхns

цн
жцн KKMРVП , 

де  
цн
жV  – об'єм рідини, що зливається протягом року (м3/рік). 

Середньорічна кількість валових викидів в атмосферу з ємкостей 
технологічних установок і реагентного господарства розраховується по формулі: 

 
9

97655)38( 10)1()(52,2  KKKKKMРVП тхns
е
же , 

де  
е
жV  – об'єм рідини, що поступає в ємкість протягом року (м3/рік); 

9K  – коефіцієнт, приймається: при експлуатації в режимі «буферний» 
по табл.4.2 методики залежно від відношення висоти h  до 
діаметру d  викидної труби;  при експлуатації в режимі «мірник» 

19 K . 

Для визначення коефіцієнтів хK5  і тK5  необхідно мати заміряні значення 
середніх температур нафтопродуктів, що знаходяться у відповідних ємкостях, за 
шість найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року. 

Для наземних металевих залізобетонних резервуарів, що не обігріваються і 
підземних, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 
формулі: 

р
жххаххх

р
гх tKtKKt  321 , 

 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 

 
)( 3214

р
жттаттт

р
гт tKtKKKt  , 

де  
атах tиt  – середні арифметичні значення температури атмосферного 

повітря відповідно за шість найбільш холодних і шість 
найбільш теплих місяців року (°С); 

иKKK ттт 321 ,,  
иKKK ххх 321 ,,  – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш 

холодних місяців, що приймаються по таблиці П.1.1 
методики; 
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4K – коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці, а для
наземних металевих резервуарів, що не обігріваються,
приймається по таблиці П.1.2 методики залежно від
забарвлення поверхні резервуару і кліматичної зони;

р
жх

р
жт tt , – середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і

шість холодних місяців року (°С).

Середня температура газового простору резервуарів, що обігріваються, 
прирівнюється температурі рідини в резервуарі. 

При наливанні рідини в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
температура газового простору складає: 

),(5,0 жхах
цн
гх ttt 

),(5,0 4 жтат
цн
гт ttKt   

де

4K – коефіцієнт, приймається по таблиці П.1.2 методики; для
нафтоналивних судів 14 K ;  

жтжх tt ,  – середні арифметичні значення температури рідини в резервуарі 
відповідно за шість холодних і шість теплих місяців року (°С). 

При зливанні рідини із залізничних цистерн і наливних судів середня 
температура газового простору цих ємкостей прирівнюється середній температурі 
атмосферного повітря за відповідний період. 

Значення коефіцієнтів хK5 і тK5  приймаються по таблицях П.1.4–П.1.7 
методики залежно від тиску насиченої пари )38(SP  і середніх температур газового

простору резервуарів гхt  і гтt . 

Значення коефіцієнта 6K  приймається по таблицях П.2.1–П.2.3 методики 
залежно від розміщення підприємств в тій або іншій кліматичній зоні, від тиску 
насиченої пари )38(SP  і від річної оборотності резервуару n :

р

ж

V

V
n 

, 

де
жV – об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року (м3/рік);

рV – об'єм резервуару (м3).
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Значення коефіцієнта 7K  приймається по таблиці П.3.1 методики залежно 
від оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і режиму 
експлуатації. 

 

Значення тиску насиченої пари )38(SP  для багатокомпонентних рідин (нафти 

і нафтопродуктів) приймається по таблиці П.4.1 методики залежно від значення 
еквівалентної температури початку кипіння рідини эквt  (°С), яка визначається по 
формулі: 

),
8,8

( нккк
нкэкв

tt
tt




 

де  
ккнк tиt  – температура відповідно початку і кінця кипіння 

багатокомпонентної рідини (°С).  

Для однокомпонентних рідин значення )38(SP  (гПа) розраховуються по 

формулах: 

7501,0

10
)

311
(

)38(

В
А

SP




, 

або 

7501,0

10
)

38
(

)38(

C

В
А

SP





, 

 

де  
CBA ,,  – константи Антуана, залежні від природи речовини (дивись 

«Справочник химика», т.1, Л., Химия, 1967).  

Перша формула використовується в тому випадку, якщо в характеристиці 
рідини є значення констант А і В, друга формула використовується в тому 
випадку, якщо в характеристиці рідини є значення констант А, В і С. 

 

Молекулярна маса пари рідини пМ  приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) 
методики залежно від температури початку кипіння рідини. 

Для пари нафти залежно від кількості розчинених в ній вуглеводневих 
газів С1–С4 молекулярна маса має наступні значення: 

 

Масовий вміст в нафті вуглеводнів 
С1–С4 (%) 

>2,5 1,5–2,5 <1,5 

Молекулярна маса пари нафти 50 55 60 
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Таблиця П.1.1 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
зберіганні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 2
Технологічний процес зберігання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 740
tнк, температура початку кипіння (оС) 35
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

р
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 120 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

р
жхt , середня температура рідини в резервуарі за шість холодних місяців

року (°С) 

2,4 

р
жтt , середня температура рідини в резервуарі за шість теплих місяців

року (°С) 

24,4 

Vр, об'єм резервуару (м3) 15
Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
Обігрів резервуару Без обігріву 
Режим експлуатації резервуару Мірник 
Оснащеність резервуару Обладнаний 

дихальним 
клапаном, що 
забезпечує 

надмірний тиск 
196 - 245 гПа 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 8760
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
К1т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 6,1 
K1х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 1,62 
K2т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,17 
K2х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,19 
K3т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,36 
K3х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,74 
K4, коефіцієнт 1 
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K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,437 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,202 
K6, поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 
річної оборотності резервуарів 

4,01 

K7, поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і 
режиму експлуатації 

0,87 

р
гхt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

3,852 

р
гтt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

19,032 

n, річна оборотність резервуару 8,0 
0,0233 

Кількість викидів (г/с і т/рік) 
Забруднюючі речовини Процентний 

зміст, % 
Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, в перерахунку на 
вуглець) 

100 0,0233 0,006 0,189 

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.2. 

Таблиця П.1.2 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
наливанні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 2
Технологічний процес наливання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 740
tнк, температура початку кипіння (оС) 35
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

цн
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 120 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

жхt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість холодних місяців року (°С) 

2,4 

жтt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість теплих місяців року (°С) 

24,4 

Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
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η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Спосіб наливання У нижню частину 
цистерни 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 480,0 
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45 
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,42 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,184 
K8, коефіцієнт, залежний від тиску насиченої пари і кліматичної зони 0,56 
цн
гхt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш 

холодних місяців року (°С)  

2,400 

цн
гтt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш 

теплих місяців року (°С) 

24,400 

Кількість викидів (кг/год) 3,8E-3 
Кількість викидів (г/с і т/рік) 

Забруднюючі речовини Процентний 
зміст, % 

Кількість викидів 
Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчис-

тий, в перерахунку на вуглець) 
100 0,0038 0,001 0,002 

 
Зведена таблиця викидів 

 

джер.2, сумма хранение и налив 
Забруднююча речовина Викид 

Код Найменування г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на 

вуглець) 
0,007 0,191 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при зберіганні нафтопродуктів 

(Дж.№3) 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться по 

методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» 
(Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), з 
резервуарів за рахунок випаровування розраховується по формулі: 

9
7655)38( 10)1()(52,2  KKKKMРVП тхns

р
жр , 

де
р
жV – об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м3/рік);

пМ – молекулярна маса пари рідини;

  – коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару
(долі одиниці);

тх KK 55 , – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари
)38(SP  і температури газового простору 

р
гt  відповідно в холодну і 

теплу пору року;
6K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і

річної оборотності резервуарів;
7K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності

і режиму експлуатації;
)38(SP – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа).

При наливанні нафтопродуктів в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
середня кількість валових викидів в атмосферу (кг/год) розраховується по 
формулі: 

9
855)38( 10)1()(52,2  KKKMРVП тхns

цн
жцн , 

де
цн
жV  – об'єм рідини, що наливається протягом року (м3/год); 

8K  – коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і кліматичної 
зони; значення 8К  при наливанні в нижню частину цистерни 
приймається по табл.4.1; при наливанні напіввідкритим струменем і 
зверху значення коефіцієнта 8К  збільшується відповідно в 1,8 і 3,5 
рази. 
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При зливанні нафтопродуктів із залізничних цистерн і нафтоналивних 
судів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в атмосферу 
здійснюється за формулою: 

9
55)38( 10)(2485,0  тхns

цн
жцн KKMРVП , 

де
цн
жV  – об'єм рідини, що зливається протягом року (м3/рік). 

Середньорічна кількість валових викидів в атмосферу з ємкостей 
технологічних установок і реагентного господарства розраховується по формулі: 

9
97655)38( 10)1()(52,2  KKKKKMРVП тхns

е
же , 

де
е
жV – об'єм рідини, що поступає в ємкість протягом року (м3/рік);

9K – коефіцієнт, приймається: при експлуатації в режимі «буферний»
по табл.4.2 методики залежно від відношення висоти h  до
діаметру d  викидної труби;  при експлуатації в режимі «мірник»

19 K .

Для визначення коефіцієнтів хK5 і тK5  необхідно мати заміряні значення 
середніх температур нафтопродуктів, що знаходяться у відповідних ємкостях, за 
шість найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року. 

Для наземних металевих залізобетонних резервуарів, що не обігріваються і 
підземних, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 
формулі: 

р
жххаххх

р
гх tKtKKt  321 , 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 
)( 3214

р
жттаттт

р
гт tKtKKKt  , 

де
атах tиt – середні арифметичні значення температури атмосферного

повітря відповідно за шість найбільш холодних і шість
найбільш теплих місяців року (°С);

иKKK ттт 321 ,,

иKKK ххх 321 ,, – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш
холодних місяців, що приймаються по таблиці П.1.1
методики;

4K – коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці, а для
наземних металевих резервуарів, що не обігріваються,
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приймається по таблиці П.1.2 методики залежно від 
забарвлення поверхні резервуару і кліматичної зони; 

р
жх

р
жт tt , – середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і

шість холодних місяців року (°С).

Середня температура газового простору резервуарів, що обігріваються, 
прирівнюється температурі рідини в резервуарі. 

При наливанні рідини в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
температура газового простору складає: 

),(5,0 жхах
цн
гх ttt 

),(5,0 4 жтат
цн
гт ttKt   

де

4K – коефіцієнт, приймається по таблиці П.1.2 методики; для
нафтоналивних судів 14 K ;  

жтжх tt ,  – середні арифметичні значення температури рідини в резервуарі 
відповідно за шість холодних і шість теплих місяців року (°С). 

При зливанні рідини із залізничних цистерн і наливних судів середня 
температура газового простору цих ємкостей прирівнюється середній температурі 
атмосферного повітря за відповідний період. 

Значення коефіцієнтів хK5 і тK5  приймаються по таблицях П.1.4–П.1.7 
методики залежно від тиску насиченої пари )38(SP  і середніх температур газового

простору резервуарів гхt  і гтt . 

Значення коефіцієнта 6K  приймається по таблицях П.2.1–П.2.3 методики 
залежно від розміщення підприємств в тій або іншій кліматичній зоні, від тиску 
насиченої пари )38(SP  і від річної оборотності резервуару n :

р

ж

V

V
n 

, 

де
жV – об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року (м3/рік);

рV – об'єм резервуару (м3).
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Значення коефіцієнта 7K  приймається по таблиці П.3.1 методики залежно 
від оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і режиму 
експлуатації. 

Значення тиску насиченої пари )38(SP  для багатокомпонентних рідин (нафти 

і нафтопродуктів) приймається по таблиці П.4.1 методики залежно від значення 
еквівалентної температури початку кипіння рідини эквt  (°С), яка визначається по 
формулі: 

),
8,8

( нккк
нкэкв

tt
tt




 

де  
ккнк tиt  – температура відповідно початку і кінця кипіння 

багатокомпонентної рідини (°С).  

 

Для однокомпонентних рідин значення )38(SP  (гПа) розраховуються по 

формулах: 

7501,0

10
)

311
(

)38(

В
А

SP




, 

або 

7501,0

10
)

38
(

)38(

C

В
А

SP





, 

де  
CBA ,,  – константи Антуана, залежні від природи речовини (дивись 

«Справочник химика», т.1, Л., Химия, 1967).  

Перша формула використовується в тому випадку, якщо в характеристиці 
рідини є значення констант А і В, друга формула використовується в тому 
випадку, якщо в характеристиці рідини є значення констант А, В і С. 

Молекулярна маса пари рідини пМ  приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) 
методики залежно від температури початку кипіння рідини. 

Для пари нафти залежно від кількості розчинених в ній вуглеводневих 
газів С1–С4 молекулярна маса має наступні значення: 

 

Масовий вміст в нафті вуглеводнів 
С1–С4 (%) 

>2,5 1,5–2,5 <1,5 

Молекулярна маса пари нафти 50 55 60 
 

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при зберіганні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.1. 
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Таблиця П.1.1 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
зберіганні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 3
Технологічний процес зберігання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 740
tнк, температура початку кипіння (оС) 35
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

р
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 490 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

р
жхt , середня температура рідини в резервуарі за шість холодних місяців

року (°С) 

2,4 

р
жтt , середня температура рідини в резервуарі за шість теплих місяців

року (°С) 

24,4 

Vр, об'єм резервуару (м3) 15
Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
Обігрів резервуару Без обігріву 
Режим експлуатації резервуару Мірник 
Оснащеність резервуару Обладнаний 

дихальним 
клапаном, що 
забезпечує 

надмірний тиск 
196 - 245 гПа 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 8760
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
К1т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 6,1 
K1х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 1,62 
K2т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,17 
K2х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,19 
K3т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,36 
K3х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,74 
K4, коефіцієнт 1 
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K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,437 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,202 
K6, поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 
річної оборотності резервуарів 

2,68 

K7, поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і 
режиму експлуатації 

0,87 

р
гхt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш 

холодних місяців року (°С)  

3,852 

р
гтt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш 

теплих місяців року (°С) 

19,032 

n, річна оборотність резервуару 32,7 
 0,0637 

Кількість викидів (г/с і т/рік) 
Забруднюючі речовини Процентний 

зміст, % 
Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчис-

тий, в перерахунку на вуглець) 
100 0,0637 0,018 0,568 

 
Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні 

нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.2. 
 

Таблиця П.1.2 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
наливанні рідини 

 

Початкові дані 
Номер джерела 3 
Технологічний процес наливання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини - 
Щільність рідини (кг/м3) 740 
tнк, температура початку кипіння (оС) 35 
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215 
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

цн
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 490 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

жхt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за 

шість холодних місяців року (°С) 

2,4 

жтt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за 

шість теплих місяців року (°С) 

24,4 

Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 
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Спосіб наливання У нижню частину 
цистерни 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 1960,0
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,53 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,213 
K8, коефіцієнт, залежний від тиску насиченої пари і кліматичної зони 0,56 
цн
гхt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

2,400 

цн
гтt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

24,400 

Кількість викидів (кг/год) 1,6E-2 
Кількість викидів (г/с і т/рік) 

Забруднюючі речовини Процентний 
зміст, % 

Кількість викидів 
Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчис-

тий, в перерахунку на вуглець) 
100 0,016 0,004 0,028

Зведена таблиця викидів 

джер.3, сумма хранение и налив 
Забруднююча речовина Викид 

Код Найменування г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на 

вуглець) 
0,022 0,596
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при зберіганні нафтопродуктів (Дж.4) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться по 
методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» 
(Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), з 
резервуарів за рахунок випаровування розраховується по формулі: 

9
7655)38( 10)1()(52,2  KKKKMРVП тхns

р
жр , 

де
р
жV – об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м3/рік);

пМ – молекулярна маса пари рідини;

  – коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару
(долі одиниці);

тх KK 55 , – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари
)38(SP  і температури газового простору 

р
гt  відповідно в холодну і 

теплу пору року;
6K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і

річної оборотності резервуарів;
7K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності

і режиму експлуатації;
)38(SP – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа).

При наливанні нафтопродуктів в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
середня кількість валових викидів в атмосферу (кг/год) розраховується по 
формулі: 

9
855)38( 10)1()(52,2  KKKMРVП тхns

цн
жцн , 

де
цн
жV  – об'єм рідини, що наливається протягом року (м3/год); 

8K  – коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і кліматичної 
зони; значення 8К  при наливанні в нижню частину цистерни 
приймається по табл.4.1; при наливанні напіввідкритим струменем і 
зверху значення коефіцієнта 8К  збільшується відповідно в 1,8 і 3,5 
рази. 
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При зливанні нафтопродуктів із залізничних цистерн і нафтоналивних 
судів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в атмосферу 
здійснюється за формулою: 

9
55)38( 10)(2485,0  тхns

цн
жцн KKMРVП , 

де
цн
жV  – об'єм рідини, що зливається протягом року (м3/рік). 

Середньорічна кількість валових викидів в атмосферу з ємкостей 
технологічних установок і реагентного господарства розраховується по формулі: 

9
97655)38( 10)1()(52,2  KKKKKMРVП тхns

е
же , 

де
е
жV – об'єм рідини, що поступає в ємкість протягом року (м3/рік);

9K – коефіцієнт, приймається: при експлуатації в режимі «буферний»
по табл.4.2 методики залежно від відношення висоти h  до
діаметру d  викидної труби;  при експлуатації в режимі «мірник»

19 K .

Для визначення коефіцієнтів хK5 і тK5  необхідно мати заміряні значення 
середніх температур нафтопродуктів, що знаходяться у відповідних ємкостях, за 
шість найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року. 

Для наземних металевих залізобетонних резервуарів, що не обігріваються і 
підземних, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 
формулі: 

р
жххаххх

р
гх tKtKKt  321 , 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 
)( 3214

р
жттаттт

р
гт tKtKKKt  , 

де
атах tиt – середні арифметичні значення температури атмосферного

повітря відповідно за шість найбільш холодних і шість
найбільш теплих місяців року (°С);

иKKK ттт 321 ,,

иKKK ххх 321 ,, – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш
холодних місяців, що приймаються по таблиці П.1.1
методики;

4K – коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці, а для
наземних металевих резервуарів, що не обігріваються,
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приймається по таблиці П.1.2 методики залежно від 
забарвлення поверхні резервуару і кліматичної зони; 

р
жх

р
жт tt , – середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і

шість холодних місяців року (°С).

Середня температура газового простору резервуарів, що обігріваються, 
прирівнюється температурі рідини в резервуарі. 

При наливанні рідини в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
температура газового простору складає: 

),(5,0 жхах
цн
гх ttt 

),(5,0 4 жтат
цн
гт ttKt   

де

4K – коефіцієнт, приймається по таблиці П.1.2 методики; для
нафтоналивних судів 14 K ;  

жтжх tt ,  – середні арифметичні значення температури рідини в резервуарі 
відповідно за шість холодних і шість теплих місяців року (°С). 

При зливанні рідини із залізничних цистерн і наливних судів середня 
температура газового простору цих ємкостей прирівнюється середній температурі 
атмосферного повітря за відповідний період. 

Значення коефіцієнтів хK5 і тK5  приймаються по таблицях П.1.4–П.1.7 
методики залежно від тиску насиченої пари )38(SP  і середніх температур газового

простору резервуарів гхt  і гтt . 

Значення коефіцієнта 6K  приймається по таблицях П.2.1–П.2.3 методики 
залежно від розміщення підприємств в тій або іншій кліматичній зоні, від тиску 
насиченої пари )38(SP  і від річної оборотності резервуару n :

р

ж

V

V
n 

, 

де
жV – об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року (м3/рік);

рV – об'єм резервуару (м3).

Значення коефіцієнта 7K  приймається по таблиці П.3.1 методики залежно 
від оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і режиму 
експлуатації. 
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Значення тиску насиченої пари )38(SP  для багатокомпонентних рідин (нафти

і нафтопродуктів) приймається по таблиці П.4.1 методики залежно від значення 
еквівалентної температури початку кипіння рідини эквt  (°С), яка визначається по 
формулі: 

),
8,8

( нккк
нкэкв

tt
tt




де
ккнк tиt  – температура відповідно початку і кінця кипіння 

багатокомпонентної рідини (°С).  

Для однокомпонентних рідин значення )38(SP  (гПа) розраховуються по 

формулах: 

7501,0

10
)

311
(

)38(

В
А

SP




, 

або 

7501,0

10
)

38
(

)38(

C

В
А

SP





, 

де
CBA ,,  – константи Антуана, залежні від природи речовини (дивись 

«Справочник химика», т.1, Л., Химия, 1967).  

Перша формула використовується в тому випадку, якщо в характеристиці 
рідини є значення констант А і В, друга формула використовується в тому 
випадку, якщо в характеристиці рідини є значення констант А, В і С. 

Молекулярна маса пари рідини пМ  приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) 
методики залежно від температури початку кипіння рідини. 

Для пари нафти залежно від кількості розчинених в ній вуглеводневих 
газів С1–С4 молекулярна маса має наступні значення: 

Масовий вміст в нафті вуглеводнів 
С1–С4 (%) 

>2,5 1,5–2,5 <1,5 

Молекулярна маса пари нафти 50 55 60

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при зберіганні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.1. 
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Таблиця П.1.1 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
зберіганні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 4
Технологічний процес зберігання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 740
tнк, температура початку кипіння (оС) 35
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

р
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 100 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

р
жхt , середня температура рідини в резервуарі за шість холодних місяців

року (°С) 

2,4 

р
жтt , середня температура рідини в резервуарі за шість теплих місяців

року (°С) 

24,4 

Vр, об'єм резервуару (м3) 15
Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
Обігрів резервуару Без обігріву 
Режим експлуатації резервуару Мірник 
Оснащеність резервуару Обладнаний 

дихальним 
клапаном, що 
забезпечує 

надмірний тиск 
196 - 245 гПа 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 8760
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
К1т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 6,1 
K1х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 1,62 
K2т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,17 
K2х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,19 
K3т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,36 
K3х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,74 
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K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,437 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,231 
K6, поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 
річної оборотності резервуарів 

4,01 

K7, поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і 
режиму експлуатації 

0,87 

р
гхt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

3,852 

р
гтt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

19,032 

n, річна оборотність резервуару 6,7 
0,0194 

Кількість викидів (г/с і т/рік) 
Забруднюючі речовини Процентний 

зміст, % 
Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, в перерахунку на 
вуглець) 

100 0,0194 0,005 0,158 

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.2. 

Таблиця П.1.2 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
наливанні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 4
Технологічний процес наливання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Бензин 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 740
tнк, температура початку кипіння (оС) 35
tкк, температура кінця кипіння (оС) 215
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

цн
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 100 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

жхt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість холодних місяців року (°С) 

2,4 

жтt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість теплих місяців року (°С) 

24,4 

Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
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η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Спосіб наливання У нижню частину 
цистерни 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 400,0
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 55,45
Мn,, молекулярна маса пари рідини 66 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 569 
K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,53 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,213 
K8, коефіцієнт, залежний від тиску насиченої пари і кліматичної зони 0,56 
цн
гхt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

2,400 

цн
гтt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

24,400 

Кількість викидів (кг/год) 3,2E-3 
Кількість викидів (г/с і т/рік) 

Забруднюючі речовини Процентний 
зміст, % 

Кількість викидів 
Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, 

малосірчистий, в перерахунку на 
вуглець) 

100 0,0032 0,00089 0,001 

Зведена таблиця викидів 

джер.4, сумма хранение и налив 
Забруднююча речовина Викид 

Код Найменування г/с т/рік 
2704 Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на 

вуглець) 
0,006 0,159
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при зберіганні нафтопродуктів (Дж.№5) 

 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться по 

методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» 
(Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
различными производствами, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

 
Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), з 

резервуарів за рахунок випаровування розраховується по формулі: 

 
9

7655)38( 10)1()(52,2  KKKKMРVП тхns
р
жр , 

де  
р
жV  – об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м3/рік); 

пМ  – молекулярна маса пари рідини; 

  – коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару 
(долі одиниці); 

тх KK 55 ,  – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари 
)38(SP  і температури газового простору 

р
гt  відповідно в холодну і 

теплу пору року; 
6K  – поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 

річної оборотності резервуарів; 
7K  – поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності 

і режиму експлуатації; 
)38(SP  – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа). 

При наливанні нафтопродуктів в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
середня кількість валових викидів в атмосферу (кг/год) розраховується по 
формулі: 

9
855)38( 10)1()(52,2  KKKMРVП тхns

цн
жцн , 

де  
цн
жV  – об'єм рідини, що наливається протягом року (м3/год); 

8K  – коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і кліматичної 
зони; значення 8К  при наливанні в нижню частину цистерни 
приймається по табл.4.1; при наливанні напіввідкритим струменем і 
зверху значення коефіцієнта 8К  збільшується відповідно в 1,8 і 3,5 
рази. 
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При зливанні нафтопродуктів із залізничних цистерн і нафтоналивних 
судів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в атмосферу 
здійснюється за формулою: 

9
55)38( 10)(2485,0  тхns

цн
жцн KKMРVП , 

де
цн
жV  – об'єм рідини, що зливається протягом року (м3/рік). 

Середньорічна кількість валових викидів в атмосферу з ємкостей 
технологічних установок і реагентного господарства розраховується по формулі: 

9
97655)38( 10)1()(52,2  KKKKKMРVП тхns

е
же , 

де
е
жV – об'єм рідини, що поступає в ємкість протягом року (м3/рік);

9K – коефіцієнт, приймається: при експлуатації в режимі «буферний»
по табл.4.2 методики залежно від відношення висоти h  до
діаметру d  викидної труби;  при експлуатації в режимі «мірник»

19 K .

Для визначення коефіцієнтів хK5 і тK5  необхідно мати заміряні значення 
середніх температур нафтопродуктів, що знаходяться у відповідних ємкостях, за 
шість найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року. 

Для наземних металевих залізобетонних резервуарів, що не обігріваються і 
підземних, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 
формулі: 

р
жххаххх

р
гх tKtKKt  321 , 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 
)( 3214

р
жттаттт

р
гт tKtKKKt  , 

де
атах tиt – середні арифметичні значення температури атмосферного

повітря відповідно за шість найбільш холодних і шість
найбільш теплих місяців року (°С);

иKKK ттт 321 ,,

иKKK ххх 321 ,, – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш
холодних місяців, що приймаються по таблиці П.1.1
методики;

4K – коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці, а для
наземних металевих резервуарів, що не обігріваються,
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приймається по таблиці П.1.2 методики залежно від 
забарвлення поверхні резервуару і кліматичної зони; 

р
жх

р
жт tt , – середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і

шість холодних місяців року (°С).

Середня температура газового простору резервуарів, що обігріваються, 
прирівнюється температурі рідини в резервуарі. 

При наливанні рідини в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
температура газового простору складає: 

),(5,0 жхах
цн
гх ttt 

),(5,0 4 жтат
цн
гт ttKt   

де

4K – коефіцієнт, приймається по таблиці П.1.2 методики; для
нафтоналивних судів 14 K ;  

жтжх tt ,  – середні арифметичні значення температури рідини в резервуарі 
відповідно за шість холодних і шість теплих місяців року (°С). 

При зливанні рідини із залізничних цистерн і наливних судів середня 
температура газового простору цих ємкостей прирівнюється середній температурі 
атмосферного повітря за відповідний період. 

Значення коефіцієнтів хK5 і тK5  приймаються по таблицях П.1.4–П.1.7 
методики залежно від тиску насиченої пари )38(SP  і середніх температур газового

простору резервуарів гхt  і гтt . 

Значення коефіцієнта 6K  приймається по таблицях П.2.1–П.2.3 методики 
залежно від розміщення підприємств в тій або іншій кліматичній зоні, від тиску 
насиченої пари )38(SP  і від річної оборотності резервуару n :

р

ж

V

V
n 

, 

де
жV – об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року (м3/рік);

рV – об'єм резервуару (м3).

Значення коефіцієнта 7K  приймається по таблиці П.3.1 методики залежно 
від оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і режиму 
експлуатації. 
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Значення тиску насиченої пари )38(SP  для багатокомпонентних рідин (нафти

і нафтопродуктів) приймається по таблиці П.4.1 методики залежно від значення 
еквівалентної температури початку кипіння рідини эквt  (°С), яка визначається по 
формулі: 

),
8,8

( нккк
нкэкв

tt
tt




де
ккнк tиt  – температура відповідно початку і кінця кипіння 

багатокомпонентної рідини (°С).  

Для однокомпонентних рідин значення )38(SP  (гПа) розраховуються по 

формулах: 

7501,0

10
)

311
(

)38(

В
А

SP




, 

або 

7501,0

10
)

38
(

)38(

C

В
А

SP





, 

де
CBA ,,  – константи Антуана, залежні від природи речовини (дивись 

«Справочник химика», т.1, Л., Химия, 1967).  

Перша формула використовується в тому випадку, якщо в характеристиці 
рідини є значення констант А і В, друга формула використовується в тому 
випадку, якщо в характеристиці рідини є значення констант А, В і С. 

Молекулярна маса пари рідини пМ  приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) 
методики залежно від температури початку кипіння рідини. 

Для пари нафти залежно від кількості розчинених в ній вуглеводневих 
газів С1–С4 молекулярна маса має наступні значення: 

Масовий вміст в нафті вуглеводнів 
С1–С4 (%) 

>2,5 1,5–2,5 <1,5 

Молекулярна маса пари нафти 50 55 60

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при зберіганні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.1. 

Таблиця П.1.1 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
зберіганні рідини 
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Початкові дані 
Номер джерела 5
Технологічний процес зберігання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Дизельне паливо 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 825
tнк, температура початку кипіння (оС) 280
tкк, температура кінця кипіння (оС) 360
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

р
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 700 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

р
жхt , середня температура рідини в резервуарі за шість холодних місяців

року (°С) 

2,4 

р
жтt , середня температура рідини в резервуарі за шість теплих місяців

року (°С) 

24,4 

Vр, об'єм резервуару (м3) 20
Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
Обігрів резервуару Без обігріву 
Режим експлуатації резервуару Мірник 
Оснащеність резервуару Обладнаний 

дихальним 
клапаном, що 
забезпечує 

надмірний тиск 
196 - 245 гПа 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 8760
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 289,09
Мn,, молекулярна маса пари рідини 220 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 0,0086 
К1т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 6,1 
K1х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 1,62 
K2т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,17 
K2х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,19 
K3т, коефіцієнт за шість найбільш теплих місяців 0,36 
K3х, коефіцієнт за шість найбільш холодних місяців 0,74 
K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,211 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,211 
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K6, поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і 
річної оборотності резервуарів 

1,22 

K7, поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і 
режиму експлуатації 

0,87 

р
гхt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

3,852 

р
гтt , температура газового простору в резервуарі за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

19,032 

n, річна оборотність резервуару 35,0 
1,5E-6 

Кількість викидів (г/с і т/рік) 
Забруднюючі речовини Процентний 

зміст, % 
Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) в 
перерахунку на сумарний орга-
нічний вуглець 

100 1,5E-6 4,2E-7 1,3E-5 

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні 
нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.2. 

Таблиця П.1.2 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
наливанні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 5
Технологічний процес наливання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Дизельне паливо 
Хімічна формула рідини -
Щільність рідини (кг/м3) 825
tнк, температура початку кипіння (оС) 280
tкк, температура кінця кипіння (оС) 360
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

цн
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 700 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2,4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24,4 

жхt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість холодних місяців року (°С) 

2,4 

жтt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за

шість теплих місяців року (°С) 

24,4 

Тип резервуару Підземний 
Забарвлення резервуару Не задається 
η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 
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Спосіб наливання У нижню частину 
цистерни 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 2800,0
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 289,09
Мn,, молекулярна маса пари рідини 220 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 0,0086 
K4, коефіцієнт 1 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,211 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,211 
K8, коефіцієнт, залежний від тиску насиченої пари і кліматичної зони 0,5 
цн
гхt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

холодних місяців року (°С)  

2,400 

цн
гтt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш

теплих місяців року (°С) 

24,400 

Кількість викидів (кг/год) 7,0E-7 
Кількість викидів (г/с і т/рік) 

Забруднюючі речовини Процентний 
зміст, % 

Кількість викидів 
Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) в 
перерахунку на сумарний орга-
нічний вуглець 

100 7E-7 1,9E-7 1,9E-6

Зведена таблиця викидів 

джер.5, сумма хранение и налив 
Забруднююча речовина Викид 

Код Найменування г/с т/рік 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-26611 і 

ін.) в перерахунку на сумарний орга-нічний вуглець 
6,1E-7 1,5E-5 



Викиди забруднюючих речовин від заправки автотранспорту (дж.№№6-13). 

       Розрахунок проводиться  на основі питомих показників   "Збірник показни-
ків емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різ-
ними виробництвами", Донецьк,2004, Т.1  

 При заправки автотранспорту до атмосферного повітря  потрапляють пари бензи-
ну та дизельного палива. 
Розрахунок виконується для умов, при яких викиди максимальні. 
Кількість викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря  (кг/год) розра-
ховується по формулі : 

M=Q*K*g     (кг/год) 
Q – потужність паливороздатного обладнання, м3/год, Q=2,4 м3/год 
К-коефіцієнт, який залежить від концентрації  парів палива, (для бензину К=0,000058, 
для дизельного палива К=0,000036)                                                                          
g - щільність палива кг/м3 , (бензина-740, дизельного палива -825)    
Миттєвий викид знаходимо за формулою: 

 М’=М/3,6    г/с 

М’ – миттєвий викид забруднюючої речовини під час роботи паливорозпо-
дільної  колонки, г/с 

Валовий викид дорівнює:                    Пз = М*t/1000, т/рік 

де Пз= валовий викид забруднюючої речовини під час роботи паливорозпо-
дільної  колонки, т/рік. 
      t – час роботи паливорозподільної  колонки, год/рік 
      Враховуючи вантажообіг нафтопродуктів по АЗС за умов рівномірного 
завантаження через кожний пістолет ПРК №№1, 2, 3, 4 за рік реалізується: 

Джерело 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Бензин  152,5 м3/рік        ДП   87,5 м3/рік    

 Тоді час заправки паливорозподільчих  колонок дорівнює:                                      
Джерело 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13   Бензин  63,5 год/рік        ДП   36,5 год/рік 

№ дж. 
викиду 

Забруднююча речовина Потуж- 
ність, Q 

Коеф-т, К Щіль- 
ність, g 

М, кг/год Викид 
г/с т/рік 

6, 7, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13 

Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 
вуглець) 

2,4 0,000058 740 0,103 0,0286 0,0065 

Вуглеводні граничні 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 і ін.) в 
перерахунку на 
сумарний органічний 
вуглець 

2,4 0,000036 825 0,0713 0,0198 0,0026 

 

























   т,1, стор. 8-43 [1]

за формулою:

П = Е/(Т*0,0036), г/сек

Т – час роботи обладнання, год/рік.

де: Q'r - нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг;
S' - вміст сірки в паливі на робочу масу, %;
ɳІ ‐ ефективність зв'язування сірки золою або сорбентом в установці спалювання, ɳІ = 0;
ɳІІ ‐ ефективність очистки димових газіввід оксидів сірки, ɳІІ = 0;
β - коефіцієнт роботи сіркоочисної установки, β = 0.
kSO2 = (10E6/42,62) * (2*0,2)/100 * (1-0,0) * (1-0) = 91,976
Показник емісії оксиду вуглецю:

Показник емісії оксидів азоту:

Показник емісії діоксиду вуглецю:

Показник емісії оксиду діазоту:

Показник емісії метану:

Показник емісії неметанових летких органічних сполук (НМЛОС):

№ Т, Найменування ВМ QM kx Найменування
Дж. год/рік обладнная т/рік МДж/кг г/ГДж  забруднюючої речовини т/рік г/с
20 11 1000 Оксиди азоту 0,005242 0,132380

2,346 Зважені речовини 0,000012 0,000311
91,976 Сірки діоксид 0,000482 0,012176

40 Вуглецю оксид 0,000210 0,005295

3 Метан 0,000016 0,000397

50
Неметанові леткі 
органічні сполуки

0,000262 0,006619

Парникові гази
73393 Вуглецю діоксид 0,384743 9,715743

2,5 Діазоту оксид 0,000013 0,000331
0,123 42,62

kSO2 = 10E6/Q'r * 2S'/100 * (1-ɳі) * (1-ɳIIβ)

Ɛc - ступінь окислення вуглецю палива, приймаємо 0,99;

kCO2  = 3,67 * 20200 * 0,99 = 73392,66 г/ГДж

kN2O = 2,5 г/ГДж,  (Табл. Д.21 - а);

kCH4 = 3 г/ГДж, (Табл. Д.22-а);

kНМЛОС = 50 г/ГДж, (Табл. Д.23).
Викиди

Дизельний генератор FDG 
40 MS 

0,123 42,62

kCO2 = 44 / 12 * C' / 100 * 10E6 / QM * Ɛc = 3,67 * kc * Ɛc  , г/ГДж - показник емісії діоксиду вуглецю;

kc - показник емісії вуглецю палива; kc = 20200 (Табл, Д.20-а);

kco = 40  г/ГДж ,(Табл. Д.19);

kNOx = 1000 г/ГДж, (Табл. Д.8)

де: kx - показник емісії забруднючої речовини, г/ГДж;
QM - нижча робоча теплота згоряння, МДж/кг;
BM - кількість використанного палива за рік, т/рік.
Миттєвий викид (г/сек)  розраховуємо за формулою:

kA = 10E6 / QM * A' * авин / (100 - Гвин) - показник емісії твердих частинок, що виносяться димовими газами, г

Qм = 42,62 МДж/ кг - нижча робоча теплота згоряння;
А' = 0,01% - масова доля золи;

С' = 86,7% - масова доля вуглецю;

Показники емісій забруднюючих речовин розраховуються за формулами:
Показник емісії зважених речовин:

авин / (100 - Гвин) = 0,01 (Табл. Д-2);
kА = 10Е6 / 42,62 * 0,01 * 0,01 = 2,346 г/ГДж;
Показник емісії діоксиду сірки:

де: Е – валовий викид речовини, т/рік.

W' = 0,09% - масова доля води;

Н' = 12,6% - масова доля водню;
O' = 0,3% - масова доля кисню.

N' = 0,1% - масова доля азоту;
S' = 0,2% - масова доля сірки;

Згідно Табл. Г-6 для дизельного палива у перерахунку на робочу массу:

      Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від дизельного генератора FDG 40 MS  (Дж. вик. № 20)

 "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами", Донецьк,2004,

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря при спалюванні дизельного палива розраховується 

Е = 0,000001 * kx * QM * BM *, т/рік,



Розрахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу при наливанні нафтопродуктів 

(Дж.21) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться 
по методиці «Расчёт выбросов углеводородов при хранении 
нефтепродуктов» (Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ различными производствами, Ленинград, 
Гидрометеоиздат, 1986, стр.64). 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), з 
резервуарів за рахунок випаровування розраховується по формулі: 

9
7655)38( 10)1()(52,2  KKKKMРVП тхns

р
жр , 

де 
р
жV – об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року

(м3/рік);
пМ – молекулярна маса пари рідини;

 – коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу
резервуару (долі одиниці);

тх KK 55 , – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої
пари )38(SP  і температури газового простору 

р
гt  відповідно в 

холодну і теплу пору року;
6K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої

пари і річної оборотності резервуарів;
7K – поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної

оснащеності і режиму експлуатації;
)38(SP – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа).

При наливанні нафтопродуктів в залізничні цистерни і нафтоналивні 
судна середня кількість валових викидів в атмосферу (кг/год) розраховується 
по формулі: 

9
855)38( 10)1()(52,2  KKKMРVП тхns

цн
жцн , 

де 
цн
жV  – об'єм рідини, що наливається протягом року (м3/год); 



8K  – коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і кліматичної 
зони; значення 8К  при наливанні в нижню частину цистерни 
приймається по табл.4.1; при наливанні напіввідкритим 
струменем і зверху значення коефіцієнта 8К  збільшується 
відповідно в 1,8 і 3,5 рази. 

 

При зливанні нафтопродуктів із залізничних цистерн і нафтоналивних 
судів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в атмосферу 
здійснюється за формулою: 

9
55)38( 10)(2485,0  тхns

цн
жцн KKMРVП , 

де  
цн
жV  – об'єм рідини, що зливається протягом року (м3/рік). 

 

Середньорічна кількість валових викидів в атмосферу з ємкостей 
технологічних установок і реагентного господарства розраховується по 
формулі: 

 
9

97655)38( 10)1()(52,2  KKKKKMРVП тхns
е
же , 

де  
е
жV  – об'єм рідини, що поступає в ємкість протягом року (м3/рік); 

9K  – коефіцієнт, приймається: при експлуатації в режимі 
«буферний» по табл.4.2 методики залежно від відношення 
висоти h  до діаметру d  викидної труби;  при експлуатації в 
режимі «мірник» 19 K . 

 

Для визначення коефіцієнтів хK5  і тK5  необхідно мати заміряні 
значення середніх температур нафтопродуктів, що знаходяться у відповідних 
ємкостях, за шість найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року. 

Для наземних металевих залізобетонних резервуарів, що не 
обігріваються і підземних, температура за шість найбільш холодних місяців 
визначається по формулі: 

р
жххаххх

р
гх tKtKKt  321 , 

 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 

 



)( 3214
р
жттаттт

р
гт tKtKKKt  , 

де 
атах tиt – середні арифметичні значення температури

атмосферного повітря відповідно за шість найбільш
холодних і шість найбільш теплих місяців року (°С);

иKKK ттт 321 ,,

иKKK ххх 321 ,, – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш
холодних місяців, що приймаються по таблиці П.1.1
методики;

4K – коефіцієнт, для підземних резервуарів рівний одиниці,
а для наземних металевих резервуарів, що не
обігріваються, приймається по таблиці П.1.2 методики
залежно від забарвлення поверхні резервуару і
кліматичної зони;

р
жх

р
жт tt , – середні температури рідини в резервуарах за шість

теплих і шість холодних місяців року (°С).

Середня температура газового простору резервуарів, що 
обігріваються, прирівнюється температурі рідини в резервуарі. 

При наливанні рідини в залізничні цистерни і нафтоналивні судна 
температура газового простору складає: 

),(5,0 жхах
цн
гх ttt 

),(5,0 4 жтат
цн
гт ttKt   

де 

4K – коефіцієнт, приймається по таблиці П.1.2 методики; для
нафтоналивних судів 14 K ;  

жтжх tt ,  – середні арифметичні значення температури рідини в 
резервуарі відповідно за шість холодних і шість теплих 
місяців року (°С). 

При зливанні рідини із залізничних цистерн і наливних судів середня 
температура газового простору цих ємкостей прирівнюється середній 
температурі атмосферного повітря за відповідний період. 



Значення коефіцієнтів хK5  і тK5  приймаються по таблицях П.1.4–П.1.7 
методики залежно від тиску насиченої пари )38(SP  і середніх температур 

газового простору резервуарів гхt  і гтt . 

 

Значення коефіцієнта 6K  приймається по таблицях П.2.1–П.2.3 
методики залежно від розміщення підприємств в тій або іншій кліматичній 
зоні, від тиску насиченої пари )38(SP  і від річної оборотності резервуару n : 

 

р

ж

V

V
n 

, 

де  
жV  – об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року 

(м3/рік);  
рV  – об'єм резервуару (м3). 

 

Значення коефіцієнта 7K  приймається по таблиці П.3.1 методики 
залежно від оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і 
режиму експлуатації. 

 

Значення тиску насиченої пари )38(SP  для багатокомпонентних рідин 

(нафти і нафтопродуктів) приймається по таблиці П.4.1 методики залежно від 
значення еквівалентної температури початку кипіння рідини эквt  (°С), яка 
визначається по формулі: 

),
8,8

( нккк
нкэкв

tt
tt




 

де  
ккнк tиt  – температура відповідно початку і кінця кипіння 

багатокомпонентної рідини (°С).  

 

Для однокомпонентних рідин значення )38(SP  (гПа) розраховуються по 

формулах: 

7501,0
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де 
CBA ,,  – константи Антуана, залежні від природи речовини (дивись 

«Справочник химика», т.1, Л., Химия, 1967).  

Перша формула використовується в тому випадку, якщо в 
характеристиці рідини є значення констант А і В, друга формула 
використовується в тому випадку, якщо в характеристиці рідини є значення 
констант А, В і С. 

Молекулярна маса пари рідини пМ  приймається по таблиці 5.2 (розділ 
5) методики залежно від температури початку кипіння рідини.

Для пари нафти залежно від кількості розчинених в ній вуглеводневих 
газів С1–С4 молекулярна маса має наступні значення: 

Масовий вміст в нафті вуглеводнів 
С1–С4 (%) 

>2,5 1,5–2,5 <1,5 

Молекулярна маса пари нафти 50 55 60 

Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів при 
наливанні нафтопродуктів приведені в таблиці П.1.1. 

Таблиця П.1.1 – Початкові дані і результати розрахунку викидів вуглеводнів 
при наливанні рідини 

Початкові дані 
Номер джерела 21 
Технологічний процес наливання рідини 
Тип рідини багатокомпонентна
Найменування рідини Дизельне паливо 
Хімічна формула рідини - 
Щільність рідини (кг/м3) 825 
tнк, температура початку кипіння (оС) 280 
tкк, температура кінця кипіння (оС) 360 
Константи Антуана А - 

В - 
С - 

цн
жV , об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року  (м3/рік) 0,149 

tах, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за 
шість найбільш холодних місяців року (°С) 

2.4 

tат, середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря 
за шість найбільш теплих місяців року (°С) 

24.4 



жхt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за 

шість холодних місяців року (°С) 

2.4 

жтt , середнє арифметичне значення температури рідини в резервуарі за 

шість теплих місяців року (°С) 

24.4 

Тип резервуару Наземний 
Забарвлення резервуару Чорна 
η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару (долі 
одиниці) 

0 

Спосіб наливання У нижню частину 
цистерни 

Річний час зберігання рідини (год/рік) 0,6 
Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 
tэкв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 289,09 
Мn,, молекулярна маса пари рідини 220 
PS(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38С (гПа) 0,0086 
K4, коефіцієнт 1,22 
K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,211 
K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,211 
K8, коефіцієнт, залежний від тиску насиченої пари і кліматичної зони 0,5 
цн
гхt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш 

холодних місяців року (°С)  

2.4 

цн
гтt , температура газового простору при наливанні за шість найбільш 

теплих місяців року (°С) 

24.4 

Кількість викидів (кг/год) 1,5E-10 
Кількість викидів (г/с і т/рік) 

Забруднюючі речовини Процентний 
зміст, % 

Кількість викидів 
Код Найменування кг/год г/с т/рік 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 

(розчинник РПК-26611 і ін.) в 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 
 

100 1,5E-10 4,2E-11 9,1E-14 

 
Зведена таблиця викидів 

 

джер.21 
Забруднююча речовина Викид 

Код Найменування г/с т/рік 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-26611 і 

ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 
 

4,2E-11 9,1E-14 

 
 
 



Джерело № 22 

І. Пароконвектомат (1 од.), гріль (1 од) 
 Викид забруднюючих речовин здійснюється вентиляційною системою. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при приготування 

хлібобулочних виробів згідно методики  «Методические рекомендации по 
разработке, оформлению и содержанию раздела рабочего проекта «Охрана 
атмосферного воздуха от загрязнения» и удельные выделения и выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий хлебопекарной и 
макаронной промышленности». Новосибирск, 1990 г. 

Кількість шкідливих речовин визначається  за формулою: 

               П * В 
     Q =  ----------- ,    (т/рiк) 

              1000 

Q – кількість забруднюючих речовин, т/рiк; 
П – питоме виділення забруднюючих речовин кг/т; 
В – планована кількість виготовленої продукції , т/рiк; 

Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при 
приготуванні хлібобулочних виробів становлять: 

Спирт етиловий - 1,6 кг/т; 
Оцтова кислота - 0,155 кг/т; 
Ацетальдегід - 0,03 кг/т; 
Речовини у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих 
за складом - 0,15 кг/т. 

Планований час роботи обладнання – 780 год/рік, планована кількість 
виготовленої продукції – 0,4 т/рік. 

Викиди забруднюючих речовин при приготуванні х/булочних виробів 
складають: 

Спирт етиловий: 
Мр = 1,6 * 0,4 / 1000 = 0,0006 т/рік; 

       1000000 
       Мс = -------------- * 0,0006 = 0,0002 г/сек 

        780 * 3600 

           Оцтова кислота: 
Мр = 0,155 * 0,4 / 1000 = 0,00006 т/рік; 

1000000 
         Мс = --------------- * 0,00006 = 0,00002  г/сек 

          780 * 3600 
Ацетальдегід: 



Мр = 0,03 * 0,4 / 1000 = 0,00001 т/рік; 
1000000 

        Мс = ---------------- * 0,00001 = 0,0000035 г/сек 
          780 * 3600 
Речовини у вигляді суспендованих твердих часток: 

Мр = 0,15 * 0,4 / 1000 = 0,00006 т/рік; 
1000000 

        Мс = ---------------- * 0,00006= 0,00002г/сек 
          780 * 3600 

Викиди забруднюючих речовин при приготуванні м’ясних виробів на грилі. 
При приготуванні м’ясних виробів на грилі в атмосферне повітря 

потрапляє забруднююча речовина акролеїн 

Акролеїн: 
Мс

акрол. = 0,0003 г/сек (згідно інструментальних вимірів на аналогічному 
діючому обладнані);     

Mр =  0,0003 * 780 * 3600 * 10-6 = 0,0008  т/рік 



Розрахунок вкидів забруднюючих речовин від стоянки 
автотранспорту. 

(Дж.№23) 

1. Розрахунок орієнтовної витрати палива проводимо за Інструкцією, що 
затверджена наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43 
«Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті». 

Нормативна витрата палива (л/день) для легкових вантажних автомобілів 
розраховуються за формулою: 

Qн=0,01·Hs·S (1+0,01·KΣ) 
де:    Qн - нормативна витрата палива, л/день; 
Hs – базова лінійна норма витрати палива, л/100 км; 
S - пробіг автомобіля по території підприємства, км/день; 
KΣ - коригуючий коефіцієнт, %; визначається згідно п. 3.1. Норм. 
1.1. На автостоянці підприємства знаходяться автомобілі: 

з/п Тип автомобіля Вид палива Кількість Витрата палива л/км 
    

1 Легковий бензин 3 10 
2 Легковий дизпаливо 4 10 
 
1.2. Розрахунок нормативної витрати палива 
 

з/п Hs,базова лінейна 
норма палива, л/100км 

S-пробіг 
автомобіля, 

км/день 

K-коригуючий 
коефіцієнт, % 

Qн-нормативна 
трата палива, л/день 

1 10 0,01 10 0,004 
2 10 0,01 10 0,004 

 

1.3. Рорахунок річної витрати палива 
 

з/п Qн-нормативна 
витрата палива, 

л/день 

Густина 
палива, кг/л 

Фонд робочих 
днів,днів/рік 

Qн-нормативна 
итрата палива, кг/рік 

Всього витрата 
палива, кг/рік 

1 0,004 0,75 365 1,2 1,2 
    бензин 

2 0,004 0,82 365 1,2 1,2 
    дипаливо 

 

 Щільність нафтопродуктів визначена згідно: ДСТУ 7687:2015 "Бензини 
автомобільні Євро. Технічні умови"; ДСТУ 7688:2015 "Паливо дизельне ЄВРО. 
Технічні умови». 



2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо згідно «Методики
расчета выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников» –
Донецк, ОАО УкрНТЕК, 1999 г.

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин визначаються за формулою: 
М = g·G·KT·10-3 

де:     М – викид забруднюючої речовини за період часу, т/рік; 
g – питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці маси палива, кг/т; 
G – витрата палива за період часу, т/рік; 
Кт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану. 

Викиди у г/сек забруднюючих речовин визначаються за формулою: 
Мс =М*106 /60 Тхв *Т 

У якісному складі викидів від автомобілів з бензиновім двигуном свинець 
відсутній (згідно Закону України «Про заборону ввезення і реалізації на території 
України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину»  №2786-III від 
15.11.2001р, зміни від 14.05.2013 року за №230-VII). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при маневруванні 
автотранспорту наведений у табличному вигляді. 

Назва забруд.речовини Т,хв G, т/рік g, кг/т  Кт Мс, г/сек М, т/рік 
Легкові, бензин 
Оксид вуглецю 10 0,0012 233 1,5 0,0018 0,0004 
Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 
сумарний органічний 
вуглець 

33,5 1,5 0,00027 0,00006 

Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид 
азоту 

16,37 0,9 0,00013 0,000029 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 
перерахунку на діоксид 
сірки 

0,6 1,0 0,000003 0,0000007

Легкові, дизпаливо 
Оксид вуглецю 10 0,0012 41,5 1,5 0,0003 0,00007 
Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

6,93 1,4 0,00005 0,00001 



сумарний органічний 
вуглець 
Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид 
азоту 

29,6 0,95 0,00015 0,00003 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 
перерахунку на діоксид 
сірки 

5,0 1 0,00003 0,000006 

Речовини у вигляді 
суспендованих твер-
дих частинок неди-
ференційовані за 
складом 

3,85 1,8 0,00004 0,000008 

Джерело № 23 - 
загальний викид 
забруднюючих 

речовин: 
Назва забруд.речовини г/с т/р 
Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид 

азоту 

0,00028 0,000059 

Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у 

перерахунку на діоксид 
сірки 

0,000033 0,0000067 

Оксид вуглецю 0,0021 0,00047 
Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.)в 

перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,00032 0,00007 

Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок, 
недиференційовані за 

складом 

0,00004 0,000008 

 

 



Додаток 6  
Характеристика  джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та їх параметри. 



Х, м1
Y, 
м1

Х, 
м2

Y, 
м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Дихальний 
патрубок   

(секція №1 
резервуару 
№1 для 

зберігання 
бензину А-

95) 

2,5 0,05 16 8  -  ‐  - 0,01 5 24,4 2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,025 0,652

Н
ом

ер
 д
ж
ер
ел
а 
ви
ки
ду

Найменува
ння 

джерела 
викиду

ді
ам
ет
р 
ви
хі
дн
ог
о 

от
во
ру

, м

ви
со
та

, м

Параметри 
джерел 
викиду

Т
ем
пе
ра
ту
ра

, °
С

Параметри 
газопилового 
потоку у місці 
вимірювання

Потужність викиду

г/с

Координати джерела на 
карті-схемі

точкового 
або початок 
лінійного; 
центра 
симетрії 

площинного

другого 
кінця 

лінійного; 
ширина і 
довжина 
площинно О

б'
єм

, м
3 /с

Ш
ви
дк
іс
ть

, м
/с

М
іс
це

 в
ід
бо
ру

 п
ро
б

Код 
забрунюючої 
речовини

Найменуваня 
забруднюючої 
речовини

т/рік

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ.



2 Дихальний 
патрубок   

(секція №2 
резервуару 
№1 для 

зберігання 
бензину А-
95МАХХ) 

2,5 0,05 16,5 7,5  -  ‐  - 0,01 5 24,4 2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,007 0,191

3 Дихальний 
патрубок   

(секція №1 
резервуару 
№2 для 

зберігання 
бензину А-

92) 

2,5 0,05 17 6  -  ‐  - 0,01 5 24,4 2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,022 0,596

4 Дихальний 
патрубок   

(секція №2 
резервуару 
№2 для 

зберігання 
бензину А-

98)

2,5 0,05 26 4 - - - 0,01 5 24,4 2754/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,006 0,159

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,00656 Неорганізо
ване джере-
ло / місце 
заправки ав-

2 - 30 30 1

Дихальний 
патрубок    
(секція 
№№1,2 

резервуару 
№3 для 

зберігання 
д/палива, 
д/п МАХХ 

2,5 0,05 26,5 3,5 0,01 - ‐5 1,5Е-5 - 24,45 2754/11000 6,1Е-7Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 
сумарний орга-
нічний вуглець

24,4-1  - -



2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

0,0198 0,0026

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,0065

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

0,0198 0,0026

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,0065

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 

0,0198 0,0026

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,0065

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 

0,0198 0,0026

тотранспор
ту від ПРК

1

2 -

7 Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки 
автотрансп
орту від 
ПРК

1 - - - 24,42 - 30 31

Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки 
автотрансп
орту від 
ПРК

11

1

30

24,4

24,4---

9 Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки 
автотрансп
орту від 
ПРК

34

2

8

1 - - -- 30 35



2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,0065

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

0,0198 0,0026

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,0065

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 

0,0198 0,0026

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,0065

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

0,0198 0,0026

2704/11000 Бензин (нафтовий, 
малосірчистий, в 
перерахунку на 

вуглець)

0,0286 0,006513 Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки ав-
тотранспор
ту від ПРК

2 - 30 41 ‐ ‐

24,4

24,4

1 ‐ ‐ ‐

1 ‐ ‐ ‐

24,4

38 1

10

11

Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки 
автотрансп
орту від 
ПРК

Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки 
автотрансп
орту від 
ПРК

1 1

2

2

- 30 37 1

2 - 30

12 Неорганізо
ване джер-
ело / місце 
заправки 
автотрансп
орту від 
ПРК

24,4‐

1 ‐ ‐ ‐14030-



2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

0,0198 0,0026

402/11000 Бутан 0,0557 0,0099

10304/11000 Пропан 0,0371 0,0066

402/11000 Бутан 0,0116 0,5029

10304/11000 Пропан 0,0078 0,3353

402/11000 Бутан 0,0110 0,0397

10304/11000 Пропан 0,0074 0,0265

402/11000 Бутан 0,0110 0,0397

10304/11000 Пропан 0,0074 0,0265

402/11000 Бутан 0,0110 0,0397

10304/11000 Пропан 0,0074 0,0265

402/11000 Бутан 0,0110 0,039719

ту від ПРК

16 40 24,4

14

1 1 - - -Неорганізо
ване 
джерело / 

2 -

Неорганізо
ване джере-
ло / злив 
СВГ
Запобіжний 
клапан / 
резервуар 

СВГ
Неорганізо
ване джере-
ло / напов-
нення бало-
нів газоба-
лонних 
автомобілів
Неорганізо
ване джере-
ло / напов-
нення бало-
нів газоба-
лонних 

Неорганізо
ване джере-
ло / напов-
нення бало-
нів газоба-
лонних 

автомобілів

2

15

16

17

2

3

2

0,02 16 52

18

2 -

-

-

16 52 1 1 - - -

24,4

24,4

- - - 0,01 5

16

24,4-

24,4- 16 --1141

45 1 1 - - -

- 16 44 1 1 - - 24,4



10304/11000 Пропан 0,0074 0,0265

301/04001 Оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) в 
перерахунку на 
діоксид азоту

0,132380 0,005242

330/05001 Діоксид сірки 
(діоксид та триоксид) 
у перерахунку на 
діоксид сірки

0,012176 0,000482

337/06000 Оксид вуглецю 0,005295 0,00021

41012000 Метан 0,000397 0,000016

2902/03000 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок, 
недиференційовані за 

складом

0,000311 0,000012

-11000 НМЛОС 0,006619 0,000262

—/07000 Вуглецю діоксид 9,715743 0,384743

—/04002 Азоту (1) оксид 
[N2O]

0,000331 0,000013

21 Неорганізо
ване 
джерело / 
налив 
палива в 
бак дизель-

2 - 32 56 1 1 - - - 24,4 2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.) у 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

4,2Е-11 9,1Е-14

3000/2902 Речовини у вигляді 
суспендованих 

0,00002 0,00006

0,0006

11000/1061 Спирт етиловий

0,0002

22 Труба,      
обладнання 

кухні

напов-
нення бало-
нів газоба-

- 0,061 21,820 Димова 
труба / 
Дизель-
генератор 

FDG 40 MS

6 - 1200,06 32 56 -



11028/1555 Оцтова кислота
0,00002 0,00006

11006/1317 Ацетальдегід
0,0000035 0,00001

11004/1301 Акролеїн
0,0003 0,0008

Оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у 
перерахунку на 
діоксид азоту

0,00028 0,000059

337/06000 Оксид вуглецю 0,0021 0,00047

330/05001 Діоксид сірки 
(діоксид та триоксид) 
у перерахунку на 
діоксид сірки

0,000033 0,0000067

2754/11000 Вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник 
РПК-26611 та ін.)в 
перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець

0,00032 0,00007

2902/03000 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок, 
недиференційовані за 

складом

0,00004 0,000008

-5 50 4023 40 - - - 24,4Пересувне 
джерело / 
двигуни 

внутрішньо
го згорання 
автомобі-

лів

- -



Додаток  7  
Генеральний план АЗС з нанесеними джерелами викидів 





Додаток  8   
Ситуаційна карта-схема розміщення планованої діяльності 





Додаток  9 
 Копія наявних договорів на передачу відходів 













Додаток 10  
Копії договір на подачу холодної води та послуги по прийому та очищенню 

стічних вод. 





















Додаток 11  
Довідка Миколаївського  обласного центру з гідрометеорології № 15/05-

08/301 від 16.04.2020  р  про метеорологічні характеристики району 
розміщення планованої діяльності 







Додаток 12  
Довідка Миколаївського обласного центру з гідрометеорології  № 15/05 – 
08/300 від 16.04.202 р  про фонові концентрації забруднювальних речовин 





Додаток 13  
Програмний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі ЕОЛ 2000 



Конструкторське бюро системного програмування  

topaz.eco@gmail.com 
(044) 248-32-78   

ЕОЛ+ 
Версія 5.3.8 

Ліцензія №  від 
видана  

Погоджено: 
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 

лист 3141/10/2-10 від 27.03.2007 

РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ  
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ  

(з урахуванням фону) 

тел. 
Директор  

Розрахунок проведено 29.10.20



ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 
 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого 
холодного 
місяця, 
град. С 

швидкість вітру,
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Миколаїв 24,4 -2,4 9 200 90 259800 0,1

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Проммайданчик 0 0 0

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 
площадного

Коеф. 
рельєфу

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела,

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0) 
1 1 4 дих.клапан 444 1 26 4 0 0 2,5 0,05 0,01 24,4 5

5 дих патрубок 444 1 26,5 3,5 0 0 2,5 0,05 0,01 24,4 5 
6 неорганізов. 444 1 30 30 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
7 неорганізов. 444 1 30 31 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
8 неорганізов. 444 1 30 34 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
9 неорганзов. 444 1 30 35 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

10 неорганізов. 444 1 30 37 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
11 неорганізов. 444 1 30 38 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
12 неорганізов. 444 1 30 40 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
13 неорганізов. 444 1 30 41 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 
20 труба 444 1 32 56 0 0 6 0,06 0,061 24,4 5

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 4 11000

------- 
2754 

1 4,8E-7

5 11000
------- 

1 2,4E-7



2754 
6 11000

------- 
2754 

1 0,0198

7 11000
------- 
2754 

1 0,0198

8 11000
------- 
2754 

1 0,0198

9 11000
------- 
2754 

1 0,0198

10 11000
------- 
2754 

1 0,0198

11 11000
------- 
2754 

1 0,0198

12 11000
------- 
2754 

1 0,0198

13 11000
------- 
2754 

1 0,0198

20 04001
------- 
301 

1 0,13238



ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

04001 
------- 
301 

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

0,2 1

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

1 1

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001

------- 
301 

a 0 0 0,4

11000
------- 
2754 

a 0 0 0,4

Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 



Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

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

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра 
сим. 

Довжина
, м 

Ширина, 
м 

Крок сітки Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної  

Ознака

 п/п X, м Y, м  вісь OX, 
м 

вісь OY, 
м 

сист. коорд., град. зони 

1 0 0 2000 2000 25 25 0 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

Найменуван
ня міста 

Швидкість вітру в 
м/c 

Швидкість вітру в
долях (Umc) 

Крок 
перебору 

небезпечних 
напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознак
а 

обчис.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. конце
н. 

фону

1. Миколаїв 0,5 9 0,5 1 1,5 1 10 10 1 



Перелік  найбільших  концентрацій 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y,
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці,
долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

0 50 0,172073 0,860367 349,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 25 0,172041 0,860204 283,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
50 25 0,171077 0,855386 240,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 75 0,170191 0,850953 31,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

50 75 0,170122 0,850609 133,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
75 50 0,166058 0,830288 188,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 100 0,165274 0,826371 81,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 25 0,165273 0,826367 316,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 101 0,164586 0,822929 81,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
75 75 0,163559 0,817796 156,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Концентрації у заданих точках 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y,
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці,
долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

25 -50 0,128480 0,642399 274,00 0,75 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
83 40 0,158982 0,794908 197,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

112 50 0,141153 0,705764 184,00 0,75 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-18 54 0,161416 0,807082 358,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 101 0,164586 0,822929 81,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 





Концентрації у заданих точках 

11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y,
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці,
долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

25 -50 0,565767 0,565767 273,00 0,75 8 17,51 9 17,17 10 16,51 11 16,19 12 15,58 
127 36 0,538542 0,538542 181,00 0,75 10 16,41 11 16,41 9 16,34 12 16,34 8 16,26 
83 40 0,749208 0,749208 177,00 0,75 10 16,83 11 16,82 9 16,57 12 16,55 8 16,31 
-18 54 0,770622 0,770622 19,00 0,75 12 16,90 11 16,89 13 16,76 10 16,75 9 16,23 
25 101 0,675036 0,675036 85,00 0,75 13 17,90 12 17,47 11 16,65 10 16,26 9 15,52 
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий 
рівень 

 міста міста самого 
жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 
місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і 

віссю OX, град.

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Миколаїв 24,4 -2,4 9 200 90 259800 0,1

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 
 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град. 
1 1 Проммайданчик 0 0 0 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд.

Код 
дже-
рела 

Найменуван
ня джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 
площадног

о 

Коеф. 
рельєф

у 

Коорд. точкового 
або початку 

лінійного джерела 
або центру симетрії 

площадного 

Коорд. кінця 
лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи 
точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 
джерела,

м 

Діаметр точкового 
або площадного 2-

го типу чи 
швидкість виходу 
ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата 
ПГВС, (для 
площ. 1-го 
типу - 0) 

Температур
а ПГВС 
(град. C) 

Клас 
небезпеки 

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0)
1 1 4 

дих.патрубо
к 

444 1 26 4 0 0 2,5 0,05 0,01 24,4 5 

5 дих 
патрубок 

444 1 26,5 3,5 0 0 2,5 0,05 0,01 24,4 5 

6 
неорганізова
не 

444 1 30 30 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

7 444 1 30 31 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 



неорганізова
не 

8 
неорганізова
не 

444 1 30 34 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

9 
неорганзова
не 

444 1 30 35 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

10 
неорганізова
не 

444 1 30 37 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

11 
неорганізова
не 

444 1 30 38 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

12 
неорганізова
н 

444 1 30 40 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

13 
неорганізова
не 

444 1 30 41 1 1 2 0,5 0,29 24,4 5 

20 труба 444 1 32 56 0 0 6 0,06 0,061 24,4 5

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини

Сумарний 
викид т/рік 

Коеф. 
упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 
1 1 4 11000

------- 
2754

1 4,8E-7 

5 11000
------- 
2754 

1 2,4E-7 

6 11000
------- 
2754 

1 0,0198

7 11000
------- 

1 0,0198



2754 
8 11000

------- 
2754 

1 0,0198

9 11000
------- 
2754 

1 0,0198

10 11000
------- 
2754 

1 0,0198

11 11000
------- 
2754 

1 0,0198

12 11000
------- 
2754 

1 0,0198

13 11000
------- 
2754 

1 0,0198

20 04001
------- 
301 

1 0,13238

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 
04001 
------- 
301 

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

0,2 1

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 



ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання 
фону 

Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях 
ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 
1 04001

------- 
301 

a 0 0 0,4

11000
------- 
2754 

a 0 0 0,4

Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 
1 Проммайданчик 

Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 
04001 
------- 
301 

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

11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 



Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра 
сим. 

Довжина
, м 

Ширина, 
м 

Крок сітки Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м  вісь OX, 
м 

вісь OY, 
м 

сист. коорд., град. зони 

1 0 0 2000 2000 25 25 0 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

Найменуван
ня міста 

Швидкість вітру в 
м/c 

Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок 
перебору 

небезпечних 
напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознак
а 

обчис. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. конце
н. 

фону 

1. Миколаїв 0,5 9 0,5 1 1,5 1 10 10 0 



Перелік  найбільших  концентрацій 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X,
м 

Коорд.Y,
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці,
долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

0 50 0,092073 0,460367 349,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 25 0,092041 0,460204 283,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
50 25 0,091077 0,455386 240,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 75 0,090191 0,450953 31,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

50 75 0,090122 0,450609 133,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
75 50 0,086058 0,430288 188,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 100 0,085274 0,426371 81,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
0 25 0,085273 0,426367 316,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 101 0,084586 0,422929 81,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
75 75 0,083559 0,417796 156,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Концентрації у заданих точках 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X,
м 

Коорд.Y,
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці,
долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

25 -50 0,048480 0,242399 274,00 0,75 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
83 40 0,078982 0,394908 197,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

112 50 0,061153 0,305764 184,00 0,75 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
-18 54 0,081416 0,407082 358,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
25 101 0,084586 0,422929 81,00 0,50 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 





Концентрації у заданих точках 

11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X,
м 

Коорд.Y,
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці,
долей ГДК 

Напр. вітру,
град. 

Швид. вітру,
м/c 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок,
% 

Код 
джерела

Внесок, 
% 

25 -50 0,194151 0,194151 273,00 0,75 7 15,88 8 14,95 9 14,66 10 14,09 11 13,82 
83 40 0,400131 0,400131 176,00 0,75 10 14,67 11 14,60 9 14,57 8 14,41 12 14,24 

112 50 0,205763 0,205763 171,00 0,75 11 14,46 10 14,43 12 14,43 13 14,37 9 14,28 
-18 54 0,422536 0,422536 20,00 0,75 11 14,75 10 14,69 12 14,62 13 14,44 9 14,36 
25 101 0,311591 0,311591 86,00 0,75 13 15,78 12 15,41 11 14,70 10 14,36 9 13,71 





Додаток 14  
Протоколи дослідження повітря населених місць № 17 від 29.04.2020 









Додаток 15  
Копія газети «Вестник Прибужья» №29 від 16.07.2020 р з публікацією 

Повідомлення про плановану діяльність 
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çàêîí è ïîðÿäîê

16 - 17 èþëÿ ñèíîïòèêè îáå-

ùàþò ïåðåìåííóþ îáëà÷íîñòü

áåç îñàäêîâ, âåòåð ïåðåìåí-

íûõ íàïðàâëåíèé, 3 - 8 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ

+12..+17, äíåì +25..+30 ãðàäó-

ñîâ.

18 èþëÿ - áåç îñàäêîâ, äíåì

19-ãî êðàòêîâðåìåííûé äîæäü,

ãðîçà, âåòåð þãî-çàïàäíûé, 

5 - 10 ì/ñ, òåìïåðàòóðà â îáà

äíÿ íî÷üþ 14 - 19, äíåì 

27 - 32 ãðàäóñà òåïëà.

20 - 21 èþëÿ - ìåñòàìè

êðàòêîâðåìåííûé äîæäü, ãðî-

çà, òåìïåðàòóðà âîçäóõà íå èç-

ìåíèòñÿ.

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà

âîçäóõà äíåì +38,2 ãðàä. íà-

áëþäàëàñü 16 èþëÿ â Íèêîëàå-

âå â 2001 ãîäó, ìèíèìàëüíàÿ

íî÷üþ +12,9 ãðàä. - â 1993-ì.

Ãëàâà Íèêîëàåâñêîé
îáëãîñàäìèíèñòðàöèè

Àëåêñàíäð Ñòàäíèê
âûñòóïèë â ïîääåðæêó

ïðåäïðèíèìàòåëåé
êóðîðòíîãî ïîñåëêà
Êîáëåâî, òðåáóþùèõ

ñìÿã÷èòü êàðàíòèííûå
îãðàíè÷åíèÿ ïîñëå 23.00.

Îá ýòîì îí ñêàçàë 14 èþëÿ â õî-
äå âñòðå÷è ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿ-
ìè â Íèêîëàåâñêîé îáëãîñàäìè-

íèñòðàöèè, ïåðåäàþò ÍèêÂåñòè.
- Íàøà ïîääåðæêà äàæå íå îá-

ñóæäàåòñÿ. Îíà åñòü, è ýòî èñêðåí-
íå. È âàì, è íàì âàæíî, ÷òîáû
ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå ðàáîòà-
þò íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå,
ðàáîòàëè ÷åñòíî, ñîãëàñíî çàêîíî-
äàòåëüñòâó, îïëà÷èâàÿ íàëîãè. Ìû
îáñóæäàëè óæå, ÷òî íåëåãàëüíûé
áèçíåñ äîëæåí îñòàòüñÿ â ïðî-
øëîì. È ìû ñ âàìè ïîíèìàåì, êòî
çà ýòèì ñòîèò - íåïîðÿäî÷íûå ëþ-
äè â ïîãîíàõ. À ìû ñ âàìè ãîëî-
ñîâàëè çà Ïðåçèäåíòà è çà òî, ÷òî
ðåøåíèÿ áóäóò îòêðûòûìè, áóäóò
ïðèíèìàòüñÿ âìåñòå. È ñåãîäíÿ ìû

ýòî âûïîëíÿåì, - çàÿâèë Àëåê-
ñàíäð Ñòàäíèê.

Ïîìèìî ýòîãî, îí çàÿâèë, ÷òî
ñîâìåñòíî ñ ãóáåðíàòîðàìè Õåð-
ñîíñêîé è Îäåññêîé îáëàñòåé îáñó-
äÿò ýòîò âîïðîñ è âûñòóïÿò «åäè-
íûì ôðîíòîì» â ïîääåðæêó ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

- Ê íàì ñåãîäíÿ ïðèñîåäèíè-
ëàñü Õåðñîíùèíà, òàêæå ÿ áóäó
îáùàòüñÿ ñ ãóáåðíàòîðîì Îäåñ-
ñêîé îáëàñòè. Ãóáåðíàòîð - ãëàçà
ïðåçèäåíòà, ìû áóäåì äåéñòâîâàòü
åäèíûì ôðîíòîì â çàùèòó ñðåäíå-
ãî è ìàëîãî áèçíåñà ñ ïîíèìàíè-
åì òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçî-
ïàñíîñòü îòäûõàþùèõ. Ýòî î÷åíü
âàæíî. ß ïîíèìàþ, ÷òî åñòü äèñ-
öèïëèíèðîâàííûå è íåäèñöèïëèíè-
ðîâàííûå ëþäè. Êàðòèíà, êîòîðóþ
ÿ óâèäåë âî âðåìÿ èíñïåêòèðîâà-
íèÿ â Êîáëåâî, ñòàëà î÷åíü íåïðè-
ÿòíà. Ìû ñëûøèì âàñ, íèêòî æå
íå çíàåò, êàêóþ ðàáîòó ìû ïðîâî-
äèì çà âñåìè âàìè, î ÷åì ìû ãî-
âîðèì ñ ïðàâèòåëüñòâîì è Ïðåçè-
äåíòîì. À ãîâîðèì ìû î òîì, êàê
óëó÷øèòü òî, ÷òî äîëæíî ôóíêöèî-
íèðîâàòü óæå íå ìåíåå 10 ëåò, íî

ýòî î÷åíü ñëîæíî ñäåëàòü, - ñêà-
çàë îí.

Êàê èçâåñòíî, Êàáìèí â ðàìêàõ
áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðî-
íàâèðóñà çàïðåòèë â Óêðàèíå ðà-
áîòó ðåñòîðàíîâ, áàðîâ, êàôå è
íî÷íûõ êëóáîâ ïîñëå 23.00. Ñîîò-
âåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ¹588
îò 8 èþëÿ îïóáëèêîâàíî íà ïðàâè-
òåëüñòâåííîì ïîðòàëå.

Â âîñêðåñåíüå, 12 èþëÿ, â Õåð-
ñîíñêîé îáëàñòè âëàäåëüöû íî÷íûõ
êëóáîâ è ðåñòîðàíîâ ïåðåêðûëè
Àíòîíîâñêèé ìîñò, ïðîëåãàþùèé
÷åðåç Äíåïð, ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ îã-
ðàíè÷åíèé ðàáîòû ðàçâëåêàòåëü-
íûõ çàâåäåíèé ïîñëå 23.00. ×åðåç
ýòîò ìîñò ïðîõîäèò äîðîãà â Ñêà-
äîâñê, Æåëåçíûé ïîðò, Ëàçóðíîå è
äðóãèå êóðîðòû Õåðñîíùèíû.

Âî âòîðíèê, 13 èþëÿ, âîçëå àâ-
òîñòàíöèè «Êîáëåâî» ïðîøëà àê-
öèÿ ïðîòåñòà  ìåñòíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Ïî èõ ìíåíèþ, ñèòóàöèÿ
ñ êîðîíàâèðóñîì â ðåãèîíå ïîçâî-
ëÿåò ìåñòíûì âëàñòÿì ðàçðåøèòü
ðàáîòó ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèé
ïîñëå 23.00, íåñìîòðÿ íà çàïðåò
Êàáìèíà. 

À çà îêíîì

Êîìåòà Neowise, 
êîòîðóþ çàìåòèëè 

è â íèêîëàåâñêîì íåáå,
ðàäóåò çåìëÿí ñâîèì
âåëèêîëåïíûì âèäîì 

íà íåáîñâîäå è ìîæåò
ñòàòü ñàìûì áîëüøèì

êîñìè÷åñêèì ñîáûòèåì
çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. 

Ó
Neowise åñòü áîëüøèå øàí-
ñû ñòàòü «âåëèêîé», òî åñòü
âèäèìîé íåâîîðóæåííûì

ãëàçîì. Ïîñëåäíèé ðàç òàêîå êî-
ñìè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ïðîèñ-
õîäèëî â 1997 ãîäó, êîãäà Õåé-
ëà-Áîïïà áûëà âèäíà íà íåáå íå-
âîîðóæåííûì ãëàçîì íà ïðîòÿ-
æåíèè 18 ìåñÿöåâ.

3 èþëÿ êîìåòà ïðîøëà êðèòè-
÷åñêóþ òî÷êó: îíà ïåðåæèëà
ìàêñèìàëüíîå ñáëèæåíèå ñ
Ñîëíöåì, âûäåðæàëà ñèëüíûé
æàð ñâåòèëà è íå ðàçðóøèëàñü,
êàê ýòî ÷àñòî ïðîèñõîäèò ñ äðó-
ãèìè êîìåòàìè. Ñ 5 ïî 11 èþëÿ
îíà ïîÿâëÿëàñü íàä ãîðèçîíòîì
â ïðåäðàññâåòíîì íåáå. Äî 23
èþëÿ êîìåòà âèäíà óæå â âå-
÷åðíåå âðåìÿ - ýòî ïðîèñõîäèò
âñëåäñòâèå óäàëåíèÿ îò Ñîëíöà
è ïðèáëèæåíèÿ ê Çåìëå. 

Âòîðàÿ ïîëîâèíà èþëÿ áóäåò
ëó÷øèì âðåìåíåì äëÿ íàáëþäå-
íèé çà ýòèì êîñìè÷åñêèì îáú-
åêòîì. Ìàêñèìàëüíîå ñáëèæåíèå
Neowise ñ Çåìëåé ïðîèçîéäåò â
íî÷ü 23 èþëÿ - îíà áóäåò âèäíà
áåç òåëåñêîïîâ èëè áèíîêëåé, à

åå ÿðêîñòü äàæå óñèëèòñÿ. 24 è
25 èþëÿ îíà ïîäíèìåòñÿ íàä ãî-
ðèçîíòîì, çàòåì áóäåò ïîñòå-
ïåííî óãàñàòü ïî ìåðå îòäàëå-
íèÿ îò íàøåé ïëàíåòû, à â àâ-
ãóñòå èñ÷åçíåò èç ïîëÿ çðåíèÿ.
Ñëåäóþùèé âèçèò Neowise ê
Ñîëíöó è Çåìëå ïðîèçîéäåò
ïðèáëèçèòåëüíî â 8786 ãîäó.

Ìíîãèå èç òåõ, êòî íàáëþäàë
êîìåòó, ñîâåòóþò ñíà÷àëà íàéòè
åå â íåáå ñ ïîìîùüþ áèíîêëÿ
èëè òåëåñêîïà. Êàê òîëüêî îáíà-
ðóæèòå åå ïûëåâîé è ãàçîâûé
õâîñòû, âû ñìîæåòå îòñëåäèòü
åå íåâîîðóæåííûì ãëàçîì.

Íèêîëàåâñêèé ôîòîãðàô Äå-
íèñ Ñèñèí îïóáëèêîâàë íà ñâî-
åé Facebook-ñòðàíèöå ôîòîãðà-
ôèè ýòîãî íåîáû÷íîãî ÿâëåíèÿ. 

«Ïîéìàéòå» êîìåòó çà õâîñò!

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà 
âî âòîðîì ÷òåíèè

çàêîíîïðîåêò ¹ 2285-ä 
î ãîñóäàðñòâåííîì

ðåãóëèðîâàíèè
äåÿòåëüíîñòè 

ïî îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèþ àçàðòíûõ
èãð, êîòîðûé íàçûâàþò

«çàêîíîì î ëåãàëèçàöèè
êàçèíî». 

Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïîä-
äåðæàëè 248 íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ. Â ïåðâîì ÷òåíèè äîêóìåíò

áûë ïðèíÿò åùå â ÿíâàðå.
Çàêîí ââîäèò ñèñòåìó ëèöåíçè-

ðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
àçàðòíûõ èãð. Ñòîèìîñòü ëèöåíçèè
áóäåò çàâèñåòü îò âèäà èãðû, êî-
ëè÷åñòâà èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ðàñïîëîæåíèÿ èãîðíîãî áèçíåñà.
Óñòàíàâëèâàþòñÿ æåñòêèå òðåáî-
âàíèÿ ê ôèíàíñîâîìó ñîñòîÿíèþ
îðãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð - ýòî
íóæíî, ÷òîáû èãðîêè òî÷íî ïîëó-
÷àëè ñâîè âûèãðûøè.

Ê èãðå áóäóò äîïóñêàòü òîëüêî
ëèö ñòàðøå 21 ãîäà. Èãîðíûå çà-
âåäåíèÿ ñ àâòîìàòàìè ðàçðåøàò
îòêðûâàòü òîëüêî â îòåëÿõ êàòåãî-
ðèè 3, 4, 5 çâåçä, à ðàññòîÿíèå îò
øêîë äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå
500 ìåòðîâ.

«Ìãíîâåííûå ëîòåðåè», ïîä êî-
òîðûå ìàñêèðóåòñÿ íåëåãàëüíûé
èãîðíûé áèçíåñ, îñòàíóòñÿ ïîä çà-
ïðåòîì. Êðîìå òîãî, âåñòè èãîð-
íûé áèçíåñ çàïðåòÿò þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, êîíå÷íûì âëàäåëüöåì êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ ðåçèäåíòû ãîñó-
äàðñòâà-àãðåññîðà.

Êîëè÷åñòâî ëèöåíçèé äëÿ èãîð-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ñîáèðàþòñÿ îãðà-
íè÷èòü, à òàêæå ââåñòè ïðîâåðêó
èãðîêîâ ïðè ïðèåìå ñòàâîê. Âûèã-
ðûøè áóäóò ðåãèñòðèðîâàòü â ñïå-
öèàëüíîé ñèñòåìå îíëàéí-ìîíèòî-
ðèíãà. À ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå ïó-

ñòÿò èãðàòü ïðèçíàííîãî çàâèñè-
ìûì îò àçàðòíûõ èãð ÷åëîâåêà,
áóäóò îáÿçàíû âûïëàòèòü åãî ñå-
ìüå êîìïåíñàöèþ â 10-êðàòíîì
ðàçìåðå ïðîèãðûøà.

Â çàêîíå ãîâîðèòñÿ è îá îí-
ëàéí-êàçèíî. Ñòàâêè â íèõ âîç-
ìîæíû òîëüêî â áåçíàëè÷íîé ôîð-
ìå ïðè óñëîâèè èäåíòèôèêàöèè èã-
ðîêà. Ïðè ýòîì çàïðåùàþòñÿ ñòàâ-
êè ýëåêòðîííûìè äåíüãàìè, â êðå-
äèò, â ðàññðî÷êó è òîìó ïîäîáíîå.
Áóêìåêåðàì çàïðåùàåòñÿ ïðèíè-
ìàòü ñòàâêè íà âèðòóàëüíûå ñîáû-
òèÿ èëè ëþáûå äðóãèå èãðû, ðå-
çóëüòàò êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ãå-
íåðàòîðîì ñëó÷àéíûõ ÷èñåë. Çàêî-
íîì çàïðåùàþòñÿ çàâåäåíèÿ, â êî-
òîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîñòóï ê
îíëàéí àçàðòíûì èãðàì. Îæèäàåò-
ñÿ, ÷òî ýòî ñäåëàåò íåâîçìîæíûì
îòêðûòèå èãîðíûõ çàâåäåíèé, çà-
ìàñêèðîâàííûõ ïîä èíòåðíåò-êëó-
áû.

Ó÷àñòèå â îðãàíèçîâàííîé áåç
ëèöåíçèè àçàðòíîé èãðå âëå÷åò
íàëîæåíèå øòðàôà â ðàçìåðå îò
30 äî 300 íåîáëàãàåìûõ ìèíèìó-
ìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí. Îðãàíèçà-
öèÿ è ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ èãð
áåç ëèöåíçèè íàêàçûâàåòñÿ ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò 5 äî 8
ëåò ñ êîíôèñêàöèåé èãðîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïîìåùåíèé. Òå æå
äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå ëèöîì, ðà-
íåå ñóäèìûì çà ñîîòâåòñòâóþùåå
ïðåñòóïëåíèå, íàêàçûâàåòñÿ ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò 8 äî 12
ëåò ñ êîíôèñêàöèåé èãðîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïîìåùåíèé.

Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçà-
íèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íà ñðîê îò 7 äî 10 ëåò
çà áåçäåéñòâèå îòíîñèòåëüíî íå-
çàêîííûõ àçàðòíûõ èãð, â ÷àñòíî-
ñòè, çà íåñîîáùåíèå î ñîâåðøå-
íèè íåçàêîííîé îðãàíèçàöèè ïðî-
âåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð èëè ñîêðû-
òèå òàêîé èíôîðìàöèè.

Ðàäà ëåãàëèçîâàëà èãîðíûé áèçíåñ

«Íàøà ïîääåðæêà 
äàæå íå îáñóæäàåòñÿ»



1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá'ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ 

Þðèäè÷íà àäðåñà: 03110, ì. Êè¿â,
âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, áóä. 11
(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè 
àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿

Êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó: (044)
496-89-60
îñîáè - ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), 
êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàê-
òåðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè*.

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñ-
òèêà.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ä³þ÷î¿ ÀÇÑ ¹ 14003/0
ÒÎÂ «ÃËÓÑÊÎ Ð²ÒÅÉË» çà àäðåñîþ: 54025,
ì. Ìèêîëà¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 9á.

Ïëàíîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ÀÇÑ, çàì³íà
îáëàäíàííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ òà â³äïóñêó ð³ä-
êîãî ìîòîðíîãî ïàëèâà (ï³äçåìíèõ ðåçåð-
âóàð³â òà ïàëèâî-ðîçïîä³ëü÷èõ êîëîíîê),
âñòàíîâëåííÿ ùîãëè áëèñêàâêîçàõèñòó,
ïîæåæíîãî ùèòà, áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, à
òàêîæ çàì³íà ³ñíóþ÷îãî ñòàö³îíàðíîãî àâ-
òîìîá³ëüíîãî ãàçîçàïðàâíîãî îáëàäíàííÿ
³ç íàçåìíèì ðåçåðâóàðîì íà ñòàö³îíàðíèé
çàïðàâíèê ãàçó ÑÇÃ-20 ³ç ï³äçåìíèì ðåçåð-
âóàðîì.

Íà ÀÇÑ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè
ïðèéìàííÿ, çáåð³ãàííÿ òà â³äïóñê íàôòî-
ïðîäóêò³â (ð³çíèõ ìàðîê áåíçèíó ³ äèçåëü-
íîãî ïàëèâà) òà ñêðàïëåíîãî âóãëåâîäíî-
ãî ãàçó (ïðîïàí-áóòàíó). Â áóä³âë³ ÀÇÑ ç
ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³-
¿â òà ïàñàæèð³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòó-
âàííÿ òîðãîâîãî çàëó ³ç çîíîþ ïðîäàæó ñó-
ïóòí³õ òîâàð³â ïðîìèñëîâî¿ òà ïðîäîâîëü-
÷î¿ ãðóï â ðîçôàñîâàí³é óïàêîâö³ òà çîíîþ
äëÿ øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ â³äâ³äóâà÷³â.

Ðåæèì ðîáîòè íà ÀÇÑ:
- ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ äí³â - 365;
- ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ çì³í - 3;
- ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ãîäèí ó çì³íó

- 8.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÀÇÑ ³ç çà-

ì³íîþ ³ñíóþ÷îãî ÀÃÇÏ íà íîâèé ãàçîâèé
ìîäóëü ÑÇÃ-20, ïðèçíà÷åíèé äëÿ çàïðàâ-
êè àâòîìîá³ë³â çð³äæåíèì âóãëåâîäíåâèì
ãàçîì (ñóì³ø ïðîïàíó òà áóòàíó) ó ñêëàä³: 

- ï³äçåìíèé ðåçåðâóàð äëÿ íàêîïè÷ó-
âàííÿ ³ âèäà÷³ ÇÂÃ ºìí³ñòþ 19,95 ì3;

- 2 êîëîíêè çàïðàâí³ TATSUNO BMP
512 SXD/ZV2 äëÿ ÇÂÃ íà äâà ïîñòè;

- íàñîñ ç âèáóõîçàõèùåíèì åëåê-
òðîäâèãóíîì;

- ô³ëüòð ñ³ò÷àñòèé äëÿ î÷èùåííÿ
ÇÂÃ;

- øòóöåðè äëÿ ïîäà÷³ ÇÂÃ ç àâòîöèñ-
òåðíè â ðåçåðâóàð;

- çàï³ðíà, ðåãóëþþ÷à ³ çàïîá³æíà àð-
ìàòóðà;

- ïðèëàäè êîíòðîëþ òà àâòîìàòèêè;
- òåõíîëîã³÷í³ òðóáîïðîâîäè;
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà âïðîâàäæó-

âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäàº âñòàíîâëåí-
íÿ íà ÀÇÑ îáëàäíàííÿ äëÿ çàïðàâêè àâòî-
ìîá³ë³â ñòèñíóòèì ïðèðîäíèì ãàçîì (ÑÏÃ)
- ìåòàí, çàì³ñòü ÑÂÃ (ïðîïàí-áóòàí). Äà-
íà àëüòåðíàòèâà ïîòðåáóº á³ëüø³ ô³íàíñî-
â³ çàòðàòè íà îáëàäíàííÿ; ïðè ñòèñíåíí³
ÑÏÃ ñòâîðþâàòèìåòüñÿ ïîñò³éíå øóìîâå
íàâàíòàæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì çá³ëüøóºòü-
ñÿ íîðìàòèâíà ÑÇÇ äî æèòëîâî¿ çàáóäîâè.
Òîìó òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1 º á³ëüø äî-
ö³ëüíîþ.

3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³, òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòè-
âè.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1.

Ðåàë³çàö³ÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëà-
íóºòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ ÀÇÑ íà çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,2953 ãà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 4810137200:15:004:0027), ùî âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ êîìïàí³ºþ íà ï³äñòàâ³ Äåð-
æàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó Ñåð³ÿ ßÇ ¹ 144829 òà çíà-
õîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 54025, ì. Ìèêîëà-
¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 9á.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.

Ðîçãëÿä òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-
âè 2 º íåäîö³ëüíèì ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ðîç-
ì³ùåííÿ êîìïëåêñó íà äàí³é çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ â³äïîâ³äàº ¿¿ ö³ëüîâîìó ïðèçíà÷åííþ
òà âèìîãàì ïðîòèïîæåæíèõ, ñàí³òàðíèõ òà
åêîëîã³÷íèõ íîðì. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïëàíóºòü-
ñÿ íà ³ñíóþ÷³é ÀÇÑ, äå íàÿâí³ ³íæåíåðí³ êî-
ìóí³êàö³¿, áóä³âë³ òà ñïîðóäè ç íåîáõ³äíîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³-

îíóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå,
àëüòåðíàòèâà 1 º ºäèíîþ äîö³ëüíîþ.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ïîçèòèâíèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
âïëèâ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáóìîâëåíèé
íàäàííÿì ïîñëóã ïî çàïðàâö³ àâòîìîá³ë³â
ÿê³ñíèì ïàëüíèì, çá³ëüøåííÿì íàäõîäæåíü
ó ì³ñöåâèé òà äåðæàâíèé áþäæåò, çàéíÿ-
òîñò³ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ.

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòè-
êè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëî-
ùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî)

ÀÇÑ ÒÎÂ «ÃËÓÑÊÎ Ð²ÒÅÉË», ÿêà ðîç-
òàøîâàíà ïî ïðîñï. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 9á â ì.
Ìèêîëà¿â òà äëÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðå-
êîíñòðóêö³ÿ, ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñ áóä³-
âåëü, ñïîðóä òà îáëàäíàííÿ äëÿ ïðèéìàí-
íÿ, çáåð³ãàííÿ òà â³äïóñêó íàôòîïðîäóêò³â
(ð³çíèõ ìàðîê áåíçèíó òà äèçåëüíîãî ïàëè-
âà) òà ñêðàïëåíîãî âóãëåâîäíîãî ãàçó
(ÑÂÃ). Íà ÀÇÑ âèêîíóþòüñÿ òàê³ îñíîâí³
òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè: ïðèéìàííÿ ïàëèâà ³ç
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó; çáåð³ãàííÿ ïà-
ëèâà ó ðåçåðâóàðàõ òà â³äïóñê ïàëèâà ñïî-
æèâà÷àì â àâòîìîá³ë³ ð³çíèõ òèï³â. Äîñòàâ-
êà íàôòîïðîäóêò³â çä³éñíþºòüñÿ àâòîöèñ-
òåðíàìè, ³ç ÿêèõ ïàëèâî ÷åðåç øâèäêî-
ðîç'ºìí³ ìóôòè ïî òðóáîïðîâîäàõ çëèâà-
ºòüñÿ â ï³äçåìí³ ðåçåðâóàðè îá'ºìîì ïî 25
ì3 êîæåí (3 îä. äëÿ çáåð³ãàííÿ áåíçèíó òà
1 îä. äëÿ ä/ïàëèâà). Çàïðàâêà àâòîìîá³ë³â
áåíçèíîì ³ ä/ïàëèâîì çä³éñíþºòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äâîõ êîëîíîê ìîäåë³ Wayne Dres-
ser 4/8. ÑÂÃ äîñòàâëÿºòüñÿ íà ÀÇÑ â ñïåö-
àâòîöèñòåðíàõ òà ïåðåêà÷óºòüñÿ â íàçåì-
íó ãîðèçîíòàëüíó ºìí³ñòü îá'ºìîì 10 ì3.
Íàïîâíåííÿ áàëîí³â ãàçîáàëîííèõ àâòîìî-
á³ë³â ÇÂÃ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ îä-
íîðóêàâíî¿ ãàçîíàïîâíþâàëüíî¿ êîëîíêè
Øåëüô LPG 101. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèâ-
ëåííÿ ÀÇÑ ï³ä ÷àñ â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåçåðâíèé äèçåëü-
ãåíåðàòîð òèïó FDG 40 MS (Ð=32 êÂò).

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ ÀÇÑ ïåðåäáà÷àº:
- ïåðåïëàíóâàííÿ áóä³âë³ ÀÇÑ øëÿõîì

äåìîíòàæó ³ñíóþ÷èõ ïåðåãîðîäîê òà âëàø-
òóâàííÿ íîâèõ ç â³äîêðåìëåííÿì ïðèì³-
ùåíü, ùî íå ïðèçâåäå äî  çá³ëüøåííÿ ïëî-
ù³ çàáóäîâè;

- çàì³íà ïåðåêðèòòÿ òà çá³ëüøåííÿ
âèñîòè áóä³âë³ ÀÇÑ øëÿõîì âëàøòóâàííÿ
ïàðàïåòó ïîêð³âë³;

- äåìîíòàæ ÷îòèðüîõ ³ñíóþ÷èõ ï³ä-
çåìíèõ ðåçåðâóàð³â äëÿ ð³äêîãî ìîòîðíî-
ãî ïàëèâà òà âñòàíîâëåííÿ äâîõ íîâèõ
òðüîõñåêö³éíèõ ðåçåðâóàð³â êîæåí îá'ºìîì
50 ì3, â îäíîìó ç ÿêèõ çáåð³ãàòèìóòüñÿ
áåíçèíè ð³çíèõ ìàðîê (À-92, À-95, À-95
ÌÀÕÕ), à äðóãèé ïðèçíà÷åíèé äëÿ äèçåëü-
íîãî ïàëèâà, äèçåëüíîãî ïàëèâà ÌÀÕÕ òà
äëÿ çáîðó àâàð³éíîãî ðîçëèâó íàôòîïðî-
äóêò³â;

- äåìîíòàæ äâîõ ³ñíóþ÷èõ ÏÐÊ ìîäå-
ë³ Wayne Dresser 4/8 òà âñòàíîâëåííÿ òðüîõ
íîâèõ ÏÐÊ Quantium 510 4-8 òà îäíî¿ ÏÐÊ
Quantium 410 íà äâà ðóêàâà;

- äåìîíòàæ ³ñíóþ÷îãî íàçåìíîãî ãà-
çîâîãî ìîäóëþ òà âñòàíîâëåííÿ ñòàö³îíàð-
íîãî çàïðàâíèêà ãàçó ÑÇÃ-20 ³ç ï³äçåìíèì
ðåçåðâóàðîì V=19,95 ì3;

- äåìîíòàæ ³ñíóþ÷î¿ îäíîðóêàâíî¿ ãà-
çîíàïîâíþâàëüíî¿ êîëîíêè Øåëüô LPG
101 òà âñòàíîâëåííÿ äâîõ íîâèõ äâîðóêàâ-
íèõ ãàçîíàïîâíþâàëüíèõ êîëîíîê TATSU-
NO «BMP 512»;

- âñòàíîâëåííÿ ùîãëè áëèñêàâêîçà-
õèñòó;

- âëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èêà çëèâó
ÇÂÃ;

- âñòàíîâëåííÿ ïîæåæíîãî ùèòà;
- áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.
Ïëàíîâàíèé ð³÷íèé îáñÿã ðåàë³çàö³¿

ïàëèâà íà ÀÇÑ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿: áåíçèí
À-92 - 490 ì3/ð³ê; áåíçèí À-95 -610 ì3/ð³ê;
áåíçèí À-95 ÌÀÕÕ - 120 ì3/ð³ê; ä/ïàëèâî
- 550 ì3/ð³ê; ä/ïàëèâî ÌÀÕÕ - 150 ì3/ð³ê;
ÇÂÃ - 2500 ì3/ð³ê.

Ïðîåêòíà ïðîäóêòèâí³ñòü ÀÇÑ ïî çàï-
ðàâö³ ð³äêèì ìîòîðíèì ïàëèâîì - 250 çàï-
ðàâîê çà äîáó; ïðîåêòíà ïðîïóñêíà çäàò-
í³ñòü ÀÃÇÏ - 100 àâòî/äîáó.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòè-
âàìè:

Ï³äïðèºìñòâî â³äíîñèòüñÿ äî îá'ºê-
ò³â, äëÿ ÿêèõ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-åï³äåì³-
îëîã³÷í³, ïðîòèïîæåæí³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ
ïðèâåäåí³ â ä³þ÷èõ äåðæàâíèõ åêîëîã³÷íèõ
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ, áóä³âåëüíèõ, ñà-
í³òàðíèõ ³ ïðîòèïîæåæíèõ íîðìàõ.

Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ:
- ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà äîòðèìó-

âàòèñü íîðìàòèâ³â ÷èííîãî ïðèðîäîîõî-
ðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;

- âèêèäè â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë
âèêèä³â ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ ïðè íà-

ÿâíîñò³ Äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ-
÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ (ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç éîãî óìîâàìè) òà íå ïå-
ðåâèùóâàòè ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ íîðìà-
òèâ³â;

- â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ â ïðîöåñ³ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïî-
âèíí³ ïåðåäàâàòèñü ³íøèì îðãàí³çàö³ÿì,
çã³äíî ç ïîïåðåäíüî óêëàäåíèìè äîãîâî-
ðàìè, äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ, îáðîá-
ëåííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ, çàõîðî-
íåííÿ, âèäàëåííÿ;

- âèêîíàííÿ  âèìîã ùîäî ðàö³îíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.

Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ îáìåæåííÿ:
- åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà çä³éñíþâàòè

çã³äíî ç ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè;

- äîòðèìàííÿ âèìîã äî îðãàí³çàö³¿
ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè â³äïîâ³äíî äî
Äåðæàâíèõ ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ïëàíóâàííÿ
òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â (ÄÑÏ 173-
96);

- ð³âåíü àêóñòè÷íîãî çàáðóäíåííÿ íå
ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè íîðìàòèâ³â øóìî-
âîãî çàáðóäíåííÿ òà â³áðàö³¿ íà ìåæ³
âñòàíîâëåíî¿ ÑÇÇ.

²íø³ îáìåæåííÿ:
- äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåç-

ïåêè.
Çàìîâíèê áåðå íà ñåáå çî-

áîâ'ÿçàííÿ âèêîíóâàòè âñ³ óìîâè ùîäî
åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòó  ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ
ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷³, îõîðîíí³ çàõèñí³ òà
³íø³ çàõîäè ùîäî óìîâ áåçïå÷íî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ îáëàäíàííÿ, äîòðèìàííÿ âè-
ìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî òà ñàí³òàðíîãî
çàêîíîäàâñòâà. Ïðè öüîìó âïëèâ íà íàâ-
êîëèøíº ñåðåäîâèùå ì³í³ìàëüíèé ³ íå
ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ åêîëîã³÷íèõ îáìå-
æåíü.

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1 
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
- òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ, âèçíà÷å-

í³ ì³ñòîáóä³âíîþ, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íîþ òà ïðîìèñëîâîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ
(çàáóäîâîþ), ÿêà ñêëàëàñÿ íà òåðèòîð³¿
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîðÿä ç íåþ;

- çàáåçïå÷åííÿ ìåæ ñàí³òàðíî-çàõèñ-
íî¿ çîíè òà äîïóñòèìîãî ð³âíÿ âïëèâó øê³ä-
ëèâèõ ôàêòîð³â íà ö³é ìåæ³;

- âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ïëîù â ìå-
æàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íàäàíèõ ó êîðèñ-
òóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå

ðîçãëÿäàºòüñÿ.

7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà
ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëü-
òåðíàòèâàìè:

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
²íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿ ç äîò-

ðèìàííÿì íîðìàòèâíèõ ðîçðèâ³â äî ³ñíó-
þ÷èõ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é òà ñïîðóä. 

Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ â ïåð³îä áóä³âíèö-
òâà òà åêñïëóàòàö³¿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè
ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ´ðóíòó òà âîä-
íèõ ðåñóðñ³â, à òàêîæ áóäóòü ïåðåäáà÷åí³
çàõèñí³ òà êîìïåíñàö³éí³ çàõîäè.

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1 
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Äîòðèìàííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü â ïå-

ð³îä áóä³âíèöòâà ³ åêñïëóàòàö³¿, ùî çàáåç-
ïå÷óâàòèìå ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. 

Ïåðåäáà÷èòè  îõîðîíí³, çàõèñí³  òà
êîìïåíñàö³éí³  çàõîäè.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå

ðîçãëÿäàºòüñÿ.

8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæ-
ëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Â ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà/ðåêîíñòðóêö³¿

òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ìîæëèâ³ íàñòóïí³ âèäè âïëèâó íà:

- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò - íåçíà÷íèé
âïëèâ;

- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå - çàáðóäíåí-
íÿ ïîâ³òðÿ âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷î-
âèí, ð³âåíü ÿêîãî íå ïåðåâèùóâàòèìå ÃÄÊ
íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè;

- âîäíå ñåðåäîâèùå - óòâîðåííÿ
ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ òà çëèâîâèõ
ñòîê³â, î÷èùåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ó
ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ; çà óìî-
âè äîòðèìàííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
âïëèâ íà âîäíå ñåðåäîâèùå áóäå çíà-

õîäèòèñü â ìåæàõ âèìîã ä³þ÷îãî çàêî-
íîäàâñòâà;

- ´ðóíò òà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå -
ìîæëèâèé âïëèâ ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëü-
íî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò; ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ
íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ́ ðóíò ïðîåêòîì ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ çáåð³ãàí-
íÿ ïàëèâà ðåçåðâóàð³â ç àíòèêîðîç³éíèì
çàõèñòîì ïîñèëåíîãî òèïó, îñíàùåííÿ
ïëîùàäêè êîíòåéíåðàìè äëÿ ïîáóòîâèõ ³
áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â ³ âèâåçåííÿ ¿õ íà ïî-
ë³ãîí ïîáóòîâèõ â³äõîä³â;

- ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò, çàïî-
â³äí³ îá'ºêòè - îá'ºêò ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ðîçì³ùóâàòèìåòüñÿ ó ìåæàõ àíòðîïîãåí-
íî-òðàíñôîðìîâàíèõ òåðèòîð³é, òîìó
âïëèâ íà ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò áó-
äå ì³í³ìàëüíèé; îá'ºêòè ïðèðîäíî-çàïîâ³ä-
íîãî ôîíäó â çîí³ âïëèâó îá'ºêòó ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äñóòí³;

- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå
- ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîä-
æåííÿ êîøò³â ó ì³ñöåâèé òà äåðæàâíèé
áþäæåòè;

- óòâîðåííÿ â³äõîä³â - â³äõîäè, ùî óò-
âîðþâàòèìóòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ òèì÷àñî-
âî çáåð³ãàòè ó ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíèõ ì³ñ-
öÿõ ç íàñòóïíîþ ¿õ ïåðåäà÷åþ íà óòèë³çà-
ö³þ òà çàõîðîíåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèì îðãà-
í³çàö³ÿì çã³äíî äîãîâîð³â.

ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1 
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Çä³éñíåííÿ çàïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

ÒÎÂ «ÃËÓÑÊÎ Ð²ÒÅÉË» â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå ñïðè÷èíèòü çíà÷íî-
ãî íåãàòèâíîãî âïëèâó íà îòî÷óþ÷å ñåðå-
äîâèùå òà çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ. 

Â ïðîåêò³ ïðèéíÿò³ òà âðàõîâàí³ ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáó-
ä³âí³ òà òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2 íå

ðîçãëÿäàºòüñÿ.

9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âè-
ä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü
ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³ä-
ëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
(çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò ³ ÷àñòè-
íó ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³í-
êó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»)

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íàëåæèòü äî
äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ òà îá'ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé
âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çã³äíî ³ç ñò.3 Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»:

- ÷. 3 ï. 4 àáç. 1 «çáåð³ãàííÿ òà ïå-
ðåðîáêà âóãëåâîäíåâî¿ ñèðîâèíè (ãàçó
ïðèðîäíîãî, ãàçó ñëàíöåâèõ òîâù, ãàçó,
ðîç÷èíåíîãî ó íàôò³, ãàçó öåíòðàëüíî-áà-
ñåéíîâîãî òèïó, ãàçó (ìåòàíó) âóã³ëüíèõ ðî-
äîâèù, êîíäåíñàòó, íàôòè, á³òóìó íàôòî-
âîãî, ñêðàïëåíîãî ãàçó)»

- ÷. 3 ï. 4 àáç. 2 «ïîâåðõíåâå òà ï³ä-
çåìíå çáåð³ãàííÿ âèêîïíîãî ïàëèâà ÷è
ïðîäóêò³â ¿õ ïåðåðîáêè íà ïëîù³ 500 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â ³ á³ëüøå àáî îá'ºìîì (äëÿ
ð³äêèõ àáî ãàçîïîä³áíèõ) 15 êóá³÷íèõ ìåò-
ð³â ³ á³ëüøå».

10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³é-
ñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ (â òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü
çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííî-
ãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåð-
æàâ, äîâê³ëëÿ ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷-
íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî
âïëèâó (çà÷åïëåíèõ äåðæàâ)

Ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàí-
ñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äñóòí³.

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü
òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³-
âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº
âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ â³äïîâ³äíî ³ç ñò.6 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» ¹ 2059
VII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó. 

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â í³é
ãðîìàäñüêîñò³

Ïëàíîâàíà ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà
äîâê³ëëÿ ³, îòæå, ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ». Îö³íêà
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ - öå ïðîöåäóðà, ùî ïå-
ðåäáà÷àº:

- ï³äãîòîâêó ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ;

- ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâî-
ðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

- àíàë³ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³-
òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº ñóá'ºêò
ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿, îò-
ðèìàíî¿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ
ïðîöåäóðè îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëè-
âó, ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿;

- íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì
ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº ðåçóëüòàòè àíàë³çó,

ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ï'ÿòèì öüîãî ïóí-
êòó;

- âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóí-
êò³ 14 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, âèçíà÷àº äîïóñòèì³ñòü ÷è îá´ðóíòîâóº
íåäîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿
ïðîâàäæåííÿ.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàä-
æåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ ð³øåííÿ
ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðîìàä-
ñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é ïðîöåäóð³, çîê-
ðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³ä-
æåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó
óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ïîäàíîãî ñóá'ºê-
òîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì
ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â ãðîìàä-
ñüêîñò³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè
áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ. Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäó-
ðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî â
îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îá-
ãîâîðåííÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îá-
ñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³í-
ôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îï-
ðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó
ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî íàäàòè óïîâíîâà-
æåíîìó îðãàíó, çàçíà÷åíîìó ó ïóíêò³ 15
öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñ-
ë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ. 

Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïîçèö³¿,
âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòî-
ð³íö³ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî
ñïðîñòèòü ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó
Âàøèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é. 

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³
ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü
ðîçì³ùåí³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá'ºêòó
ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî íàäà-
þòü çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì ï³äïè-
ñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó íà îáðîáêó ¿õ
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çîáîâ'ÿçàíèé âðàõóâà-
òè ïîâí³ñòþ, âðàõóâàòè ÷àñòêîâî àáî îá´-
ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³ä-
æåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ. 

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåí-
íÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ áóäå:

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè;

²íø³ äîêóìåíòè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòå-
ðó, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, çà óìî-
âè ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâëåí-
íÿ (çàòâåðäæåííÿ) çì³í ó ä³ÿëüíîñò³, çàò-
âåðäæåí³é (ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì ïðî ïðî-
âàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî ïî-
äîâæåííÿ ñòðîê³â  ¿¿ ïðîâàäæåííÿ (çã³äíî
ïóíêòó 9 ñòàòò³ 9 ÇÓ «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ»)
(îðãàí, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü ïðèéíÿòòÿ 
òàêîãî ð³øåííÿ)

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³-
çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åí-
íþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ, íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîøòîâà àäðåñà: 54029, ì. Ìèêîëà-
¿â, ïð. Öåíòðàëüíèé, áóä. 16

Åëåêòðîííà àäðåñà: 
ekolog@mk.gov.ua

òåë.: (0512) 46-04-27
Êîíòàêòíà îñîáà: ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

â³ää³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃËÓÑÊÎ Ð²ÒÅÉË»
(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ, àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ 

êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ: 24812228
(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ,
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ 

â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå 
â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³)

³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

16 èþëÿ
2020 ã.10ÑÒÐ.

* Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ìàº ïðàâî ðîç-
ãëÿäàòè á³ëüøå òåõí³÷íèõ òà òåðèòîð³àëü-
íèõ àëüòåðíàòèâ.

(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ïîøòîâà àäðåñà,
åëåêòðîííà àäðåñà, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)



Додаток 16  
Копія газети «Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на 
довкілля. ОВД» №28 (89) від 17.07.2020 р  з публікацією Повідомлення про 

плановану діяльність 







Додаток 17  
Фотодокази розміщення Повідомлення про плановану діяльність на 

дошках об`яв. 















Додаток 18  
Лист  Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної 

державної адміністрації  №04/500 від 18.08.2020 р 





Додаток 19  
Інформація щодо публікацій Оголошення про початок 

громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля у ЗМІ. 
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ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Êóëüòóðíûé ñåêòîðÇíàé íàøèõ!

4 - 5 ìàðòà ñèíîïòèêè îáåùàþò ïîãîäó áåç ñóùåñòâåííûõ îñàä-

êîâ, ëèøü äíåì 5-ãî íåáîëüøîé äîæäü, âåòåð þãî-çàïàäíûé, 

7 - 12 ì/ñ; òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ 4-ãî 0..-5, 5-ãî 0..+5, 

äíåì â îáà äíÿ 8 - 13 ãðàäóñîâ òåïëà.

6 ìàðòà íî÷üþ íåáîëüøîé ìîêðûé ñíåã, â îñòàëüíîå âðåìÿ áåç

îñàäêîâ; òåìïåðàòóðà íî÷üþ 6-ãî 0..-5, 7 - 8 ìàðòà -2..-7, äíåì âî

âñå äíè 3 - 8 ãðàäóñîâ âûøå íóëÿ.

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì +19,4 ãðàä. íàáëþäà-

ëàñü 4 ìàðòà â Íèêîëàåâå â 2020 ãîäó, ìèíèìàëüíàÿ íî÷üþ 

-17,9 ãðàä. - â 1985-ì.

À Çà ÎÊÍÎÌ

27 - 28 ôåâðàëÿ
â Êèåâå ïðîøåë ÷åìïèîíàò

Óêðàèíû ïî ñïîðòèâíûì
òàíöàì íà êîëÿñêàõ
ñðåäè ñïîðòñìåíîâ

ñ ïîðàæåíèÿìè îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. 

Â÷åìïèîíàòå ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû
èç ìíîãèõ îáëàñòåé. Íèêîëàåâ â

ýòîì ïàðàëèìïèéñêîì âèäå ñïîðòà
ïðåäñòàâèëè Ìèõàèë Íåëþáîâ, Ãàëè-
íà Äæåíþê è Ìàðèíà Øàïîøíèê.

Ïàðà Íåëþáîâ-Äæåíþê ïîáåäè-
ëà â ïðîãðàììå «Êîìáè» è çàíÿ-
ëà 4 ìåñòî â ïðîãðàììå «Ôðè-
ñòàéë». Ìàðèíà Øàïîøíèê çàíÿëà
4 ìåñòî â ïðîãðàììå «Single».

Ê ñîðåâíîâàíèÿì ñïîðòñìåíîâ
ïîäãîòîâèë òðåíåð Þðèé Çèí÷åí-
êî, ñîîáùàåò Íèêîëàåâñêèé ðåãèî-
íàëüíûé öåíòð «Èíâàñïîðò».

ÖÖÖÖ åååå ëëëë ûûûû éééé ìììì èèèè ðððð íííí àààà ïïïï îîîî ëëëë îîîî òòòò íííí åååå
Â Íèêîëàåâñêîì îáëàñòíîì

êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
îòêðûëàñü âûñòàâêà 

«Îí ìèð îñòàâèë 
íà ïîëîòíå» ãðàôèêè è
æèâîïèñè  õóäîæíèêà

Âëàäèìèðà Îëüøàíñêîãî,
ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò

ÍèêÂåñòè.

Âûñòàâêó ïðèóðî÷èëè ê 90-ëåòèþ

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà-ãðà-

ôèêà, êîòîðûé ñ 1969 ãîäà æèë â

Íèêîëàåâå. Çà ñâîþ òâîð÷åñêóþ

æèçíü õóäîæíèê íàïèñàë áîëåå

1000 êàðòèí, ðàáîòàë â æàíðå ñòàí-

êîâîé ãðàôèêè, ïëàêàòà è ñòàíêî-
âîé æèâîïèñè.

- Ïî ðàáîòàì Âëàäèìèðà Àðõè-
ïîâè÷à ìîæíî èçó÷àòü èñòîðèþ
Íèêîëàåâà. Çäåñü âû âèäèòå è
ñòðîèòåëüñòâî ÍÃÇ, è ñòðîèòåëü-
ñòâî ×ÑÇ, ñåðèþ ðàáîò ìåòàëëóð-
ãèè Ïðèäíåïðîâüÿ. Îí áûë â òâîð-
÷åñêèõ êîìàíäèðîâêàõ â òå÷åíèå
÷åòûðåõ äåñÿòêîâ ëåò, âñòðå÷àëñÿ
ñ îëåíåâîäàìè, ëåñîðóáàìè, ìîðÿ-
êàìè, ïîãðàíè÷íèêàìè, âîåííûìè
è âñåãäà îòîáðàæàë ëþäåé, êàê
îíè æèâóò è ðàáîòàþò, - ðàññêàçà-
ëà ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìó-
çåÿ Îëüãà Çàéöåâà.

Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ìóçåÿ Âàëåðèÿ ×åðíÿâñêîãî,

Âëàäèìèð Îëüøàíñêèé èíòåðåñåí
è êàê ñèìâîë âîéíû â Àôãàíèñòà-
íå.

- Ïîñêîëüêó â 1987 ãîäó îí ïî-
áûâàë â Êàáóëå è çàôèêñèðîâàë
õóäîæåñòâåííûå îáðàçû, äëÿ íàñ
åãî ôèãóðà - ýòî åùå è ñèìâîë
ýòîé äàâíî çàáûòîé âîéíû. Êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé, â îòëè÷èå îò õó-
äîæåñòâåííîãî, âñå æå ïðåñëåäóåò
äðóãóþ öåëü. Äëÿ íàñ îí â ïåðâóþ
î÷åðåäü èíòåðåñåí êàê ñëåïîê
ýïîõè, êàê íîñèòåëü îïðåäåëåííîé
ýñòåòèêè êóëüòóðû, - ñêàçàë
Â. ×åðíÿâñêèé.

Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî
ìàÿ.

Òàíöîðû ïðèâåçëè ïîáåäó



ÑÒÐ.154 ìàðòà
2021 ã.

Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóí-
êò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåí-
íÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðî-
ïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Îá'ºêòîì ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ðå-

êîíñòðóêö³ÿ ä³þ÷î¿ ÀÇÑ ¹ 14003/0 ÒÎÂ
«ÃËÓÑÊÎ Ð²ÒÅÉË» çà àäðåñîþ: 54025, ì.
Ìèêîëà¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 9á. Ðå-
àë³çàö³ÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëàíóºòüñÿ
â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ ÀÇÑ íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ ïëîùåþ 0,2953 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 4810137200:15:004:0027), ùî âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ êîìïàí³ºþ íà ï³äñòàâ³ Äåðæàâíî-
ãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó Ñåð³ÿ ßÇ ¹ 144829

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ ÀÇÑ ïåðåäáà÷àº:
- ïåðåïëàíóâàííÿ áóä³âë³ ÀÇÑ øëÿõîì äå-

ìîíòàæó ³ñíóþ÷èõ ïåðåãîðîäîê òà âëàøòó-
âàííÿ íîâèõ ç â³äîêðåìëåííÿì ïðèì³ùåíü,
ùî íå ïðèçâåäå äî çá³ëüøåííÿ ïëîù³ çàáó-
äîâè;

- çàì³íà ïåðåêðèòòÿ òà çá³ëüøåííÿ âèñî-
òè áóä³âë³ ÀÇÑ øëÿõîì âëàøòóâàííÿ ïàðà-
ïåòó ïîêð³âë³;

- äåìîíòàæ ÷îòèðüîõ ³ñíóþ÷èõ ï³äçåì-
íèõ ðåçåðâóàð³â äëÿ ð³äêîãî ìîòîðíîãî ïà-
ëèâà òà âñòàíîâëåííÿ äâîõ íîâèõ äâîõñåê-
ö³éíèõ ï³äçåìíèõ ðåçåðâóàð³â îá'ºìîì 30
ì3 êîæåí, â îäíîìó ç ÿêèõ çáåð³ãàòèìóòü-
ñÿ áåíçèíè ìàðêè À-95, À-95 ÌÀÕÕ â äðó-
ãîìó -áåíçèí ìàðêè À-92, À-98), òà âñòà-
íîâëåííÿ îäíîãî òðüîõñåêö³éíîãî ðåçåðâó-
àðóà îá'ºìîì 40 ì3, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ
çáåð³ãàííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà, äèçåëüíîãî
ïàëèâà ÌÀÕÕ òà äëÿ çáîðó àâàð³éíîãî ðîç-
ëèâó íàôòîïðîäóêò³â;

- äåìîíòàæ äâîõ ³ñíóþ÷èõ ÏÐÊ ìîäåë³
Wayne Dresser 4/8 òà âñòàíîâëåííÿ òðüîõ
íîâèõ ÏÐÊ òèïó Quantium íà 8 ï³ñòîëåò³â
òà îäíî¿ ÏÐÊ Quantium íà äâà ðóêàâè;

- äåìîíòàæ ³ñíóþ÷îãî íàçåìíîãî ãàçîâî-
ãî ìîäóëþ òà âñòàíîâëåííÿ ñòàö³îíàðíîãî
çàïðàâíèêà ãàçó ÑÇÃ-20 ³ç ï³äçåìíèì ðåçåð-
âóàðîì V=19,95 ì3.

- äåìîíòàæ ³ñíóþ÷î¿ îäíîðóêàâíî¿ ãàçî-
íàïîâíþâàëüíî¿ êîëîíêè Øåëüô LPG 101 òà
âñòàíîâëåííÿ äâîõ íîâèõ äâîðóêàâíèõ ãàçî-
íàïîâíþâàëüíèõ êîëîíîê TATSUNO «BMP
512»;

- âñòàíîâëåííÿ ùîãëè áëèñêàâêîçàõèñòó;
- âëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èêà çëèâó ÇÂÃ;
- âñòàíîâëåííÿ ïîæåæíîãî ùèòà;
- áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.
Ïëàíîâàíèé ð³÷íèé îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïà-

ëèâà íà ÀÇÑ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿:
áåíçèí À-92 - 490 ì3/ð³ê; 
À-98 - 100 ì3/ð³ê,
áåíçèí À-95 - 610 ì3/ð³ê; 
áåíçèí À-95 ÌÀÕÕ - 120 ì3/ð³ê; 
ä/ïàëèâî - 550 ì3/ð³ê; 
ä/ïàëèâî ÌÀÕÕ - 150 ì3/ð³ê; 
ÇÂÃ - 2500 ì3/ð³ê.
Ïðîåêòíà ïðîäóêòèâí³ñòü ÀÇÑ ç çàïðàâ-

êè ð³äêèì ìîòîðíèì ïàëèâîì - 250 çàïðà-
âîê çà äîáó; ïðîåêòíà ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü
ÀÃÇÏ - 100 àâòî/äîáó.

Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÑ ö³ëîäîáîâèé, 365 äí³â
íà ð³ê â òðè çì³íè ïî 8 ãîäèí. Îáñëóãîâó-
þ÷èé ïåðñîíàë ïðàöþº ïîçì³ííî, çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ íà ÀÇÑ (ï³ñëÿ ðåêîíñ-
òðóêö³¿) 18 îñ³á, â òîìó ÷èñë³: àäì³íïåðñî-
íàë - 2 îñîáè, âèðîáíè÷èé ïåðñîíàë - 
16 îñ³á.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèâëåííÿ ÀÇÑ ï³ä ÷àñ
âèêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ðåçåðâíèé äèçåëü-ãåíåðàòîð òèïó FDG 40
MS (P=32 êÂ)

Íà ÀÇÑ çàïëàíîâàíà ðó÷íà ìèéêà àâòî-
ìîá³ë³â (ïîñò ïðèáèðàëüíî-ìèéíèõ ðîá³ò),
ïðèçíà÷åíà äëÿ ìèòòÿ ëåãêîâèõ àâòîìàøèí.
Äëÿ ìèéêè àâòîìàøèí ïåðåäáà÷åíà îáîðîò-
íà ñèñòåìà âîäîïîñòà÷àííÿ ç âèêîðèñòàí-
íÿì óñòàíîâêè ðåöèðêóëÿö³¿ âîäè, ÿêà îñíà-
ùåíà âèñîêîÿê³ñíèìè ô³ëüòðàìè ç ìåõàí³÷-

íèì ³ õ³ì³÷íèì î÷èùåííÿì âîäè.
Íà ÀÇÊ ïåðåäáà÷åíî íàäàííÿ ñåðâ³ñíèõ

ïîñëóã âîä³ÿì òà ïàñàæèðàì. Ïóíêò ñåðâ³ñ-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â ïå-
ðåäáà÷àº ìàãàçèí ç ïðîäàæó ñóïóòí³õ òîâà-
ð³â òà ¿äàëüíþ ç êóõíåþ, äëÿ õàð÷óâàííÿ âî-
ä³¿â òà ïàñàæèð³â.

(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïà-
ðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà,
ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ

ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-

Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ ÒÎÂ «ÃËÓÑÊÎ Ð²ÒÅÉË», êîä
çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ 24812228, þðèäè÷íà àä-
ðåñà: 03110, ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, áóä.
11,Òåë. (044)496-89-60 ___________________

(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî
ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿
îñîáè-ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà
íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ðåë³ã³é-

í³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñ-
òðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàò-
ê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîí-
òðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàä-
æåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ (ïîøòî-

âèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó) 

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåç-
ïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿

Ïîøòîâà àäðåñà: 54029, ì. Ìèêîëà¿â, ïð.
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Êîíòàêòíà îñîáà: ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ä-

ä³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îð-
ãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò,
ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè; ²íø³ äîêóìåí-
òè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó, ïåðåäáà÷åí³ çàêî-
íîäàâñòâîì, çà óìîâè ùî âîíè íå ïåðåäáà-
÷àþòü âñòàíîâëåííÿ (çàòâåðäæåííÿ) çì³í ó
ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåí³é (ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì
ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî
ïîäîâæåííÿ ñòðîê³â ¿¿ ïðîâàäæåííÿ (çã³äíî
ïóíêòó 9 ñòàòò³ 9 ÇÓ «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ»)

(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè, íîðìà-

òèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî
÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25,
àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó
îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ
(çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàí-
íÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâ-
êó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îá-
ãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî ïîäàâà-
òè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³,
íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàó-
âàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ
â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòà-
íîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïî-
øèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñ-
ï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè (ÑÎVID-19), ñïðè÷èíåíî¿
êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïîâíîãî éî-
ãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ
ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ
íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äà-
òè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä.
Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ -___
(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ -__
(âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî
óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, ùî çà-
áåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùî-
äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿
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ä³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî
óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, äî
ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà
ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿
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Êîíòàêòíà îñîáà: ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ä-

ä³ëó îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåê-

òðîííó àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó àáçàö³ äðóãîìó ïóí-
êòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ. 

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 145 àðêóøàõ òà Äîäàò-
êè 

(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä 
ãðîìàäñüêîñò³)

____________________________________________________
(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòü-

ñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿
³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà-
÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òà-
êîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíà-
éîìèòèñÿ ç íèìè

1. ÀÇÑ ¹ 14003/0 ÒÎÂ «ÃËÓÑÊÎ Ð²-
ÒÅÉË», 54025, ì. Ìèêîëà¿â, ïðîñï. Ãåðî-
¿â Óêðà¿íè, 9á, êîíòàêòíèé òåëåôîí
+38(050)4129403 - Ñèøíåíêî Îëåã Îëåê-
ñàíäðîâè÷. Ç³ çâ³òîì ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà ³íøîþ äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³-
ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü âïðîäîâæ 25 ðî-
áî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îïðèëþäíåííÿ äî-
êóìåíò³â ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ.

2. Ìèêîëà¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, 54001,
ì. Ìèêîëà¿â, âóë. Àäì³ðàëüñüêà, 20, êîí-
òàêòíèé òåëåôîí +38(0512)37-45-23 - Ñåí-
êåâè÷ Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷. Ç³ çâ³òîì ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøîþ äîäàò-
êîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü
âïðîäîâæ 25 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îï-
ðèëþäíåííÿ äîêóìåíò³â ó ªäèíîìó ðåºñ-
òð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çà-
ö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìî-

æå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó

ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
(àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó, 

íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ)

20207166127

(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

ÐÅÊËÀÌÀ

âàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº äîïóñòèì³ñòü ÷è
îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðîâàä-
æåííÿ.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàäæåííÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îò-
ðèìàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº
ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é
ïðîöåäóð³, çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³ä-
ëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îðãà-
íîì ïîäàíîãî ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå 25 ðî-
áî÷èõ äí³â ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íà-
äàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ. Äå-
òàëüí³øå ïðî ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî
â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êà-
ðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè (COVID-19), ñïðè-
÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïîâíîãî éî-
ãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ
êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå
ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü íà öåé ïå-
ð³îä, ïðî ùî çàçíà÷àºòüñÿ â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü
òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åí-
íþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ
öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ óïîâíî-
âàæåíîãî îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî íàäàòè
óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó, çàçíà÷åíîìó ó ïóíêò³ 15 öüî-
ãî ïîâ³äîìëåííÿ, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³-
çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. 

Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïîçèö³¿, âêàæ³òü ðå-
ºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³í-
ö³ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî ñïðîñòèòü ïðîöåñ
ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó âàøèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçè-
ö³é. 

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é
ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü ðîçì³ùåí³ â ªäèíîìó ðå-
ºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá'ºê-
òó ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî íàäàþòü çàóâàæåííÿ ³
ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó
íà îáðîáêó ¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Ñóá'ºêò ãîñïîäà-
ðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ çîáîâ'ÿçàíèé âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ, âðàõóâà-
òè ÷àñòêîâî àáî îá´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ
³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äå-
òàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³-
òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ. 

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ 

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåííÿì ïðî ïðî-
âàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå

1. Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
òà ³íø³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè

2. ²íø³ äîêóìåíòè äîçâ³ëüíîãî õàðàêòåðó,
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, çà óìîâè 
ùî âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü âñòàíîâëåííÿ 

(çàòâåðäæåííÿ) çì³í ó ä³ÿëüíîñò³, 
çàòâåðäæåí³é (ñõâàëåí³é) ð³øåííÿì 

ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
àáî ïîäîâæåííÿ ñòðîê³â ¿¿ ïðîâàäæåííÿ 

(çã³äíî ç ïóíêòîì 9 ñòàòò³ 9 ÇÓ 
«Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»). 

(âèä ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»)

ùî âèäàºòüñÿ:
Óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 

Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
òà ³íøèìè óñòàíîâàìè

(îðãàí, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ)

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äå-
òàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³-
òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íåîáõ³äíî íàäñèëà-
òè äî

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 

(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ïîøòîâà àäðåñà, 
åëåêòðîííà àäðåñà, íîìåð òåëåôîíó òà 

ì. Ìèêîëà¿â, ïð. Öåíòðàëüíèé, 16, òåë. 46-04-27, 
e-mail: ecolog@mk.gov.ua  

êîíòàêòíà îñîáà) 

{Äîäàòîê 2 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî 
ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌ ¹ 824 â³ä 14.09.2020}
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Будівництво 
«Північного 
Потоку-2» 
може Призвести 
до екологічної 
катастрофи
Швидкі темпи прокладання 
труби у водах Данії в умовах 
зростаючого політичного пре-
сингу з боку керівних компа-
ній щодо необхідності якнай-
швидшого завершення робіт 
призводять до зростання за-
гроз не лише екології, а й жит-
тю та здоров’ю членів екіпажу, 
повідомляє Служба зовнішньої 
розвідки України.

Актуалізувався чинник, про 
який попереджали екологи – 
хімічні отруйні речовини часів 
Другої світової, захоронені на 
дні в районі острова Брон-
хольм. Маршрут трубопроводу 
«Північний потік-2» проходить 
поруч із цією зоною. За остан-
ні півстоліття морські течії зру-
шили чималу кількість контей-
нерів із бойовими отруйними 
речовинами й розкидали їх на 
значній площі навколо острова.

Упродовж останніх щонай-
менше 35 років такі контейнери 
й боєприпаси періодично ви-
падково виявляють на сході та 
півдні від острова Бронхольм.

Для мінімізації екологічних 
ризиків Данія, як умову надан-
ня дозволу на прокладання 
трубопроводу у своїх водах, 
висувала обов’язковість вико-
ристання суден із динамічним 
позиціонуванням (DP). Такі суд-
на мав підрядник РФ у проєк-
ті – компанія Allseas. Але під 
загрозою санкцій у 2019 році 
вона вийшла з проєкту і ви-
вела свої судна. У Росії ж єди-
ним трубоукладачем із DP ви-
явився «Академик Черский». 
Однак його технічний стан не 
дає змоги досі почати роботи. 
Тому РФ доклала значних зу-
силь і домоглася отримання 
змін у данському дозволі, що 
дали «зелене світло» викорис-
танню якірного позиціонуван-
ня. Тепер у водах Данії працює 
трубоукладач «Фортуна», що 
використовує 12 (!) якорів для 
позиціонування. І кожен із них 
ризикує зачепити небезпечний 
об’єкт на дні.

Усвідомлюючи високий рі-
вень небезпеки, росіяни в тер-
міновому порядку доставили 
на задіяні в роботах судна ам-
пули з атропіном (антидот при 
отруєнні бойовими отруйними 
речовинами). Однак, попри не-
безпеку життю і здоров’ю екіпа-
жів та екосистемі Балтійського 
моря в цілому, Росія продовжує 
прискорювати роботи з про-
кладання труби, приховуючи 
від громадськості будь-яку 
важливу публічну інформацію.

марія мелень. 
джерело: armyinform.com.ua

Україна довго й складно справляється 
з вирішенням екологічних завдань. На 
допомогу державі приходять сотні ві-
тчизняних компаній. Вони готові впро-
ваджувати зелені рішення.

КРАїнА — четверта країна в Єв-
ропі за смертністю від еколо-
гічних проблем. Згідно з дослі-

дженням Глобального альянсу з питань 
здоров’я та забруднення, щорічно понад 
57 тис. українців помирають через за-
бруднення навколишнього середовища.

Більшість екологічних проблем Укра-
їні дісталися в спадок від радянського 
минулого. Серед них аварія на ЧАЕС, ве-
личезна кількість «шкідливих» та енер-
гоємних підприємств у металургійній, 
гірничодобувній, хімічній і сільськогос-
подарській сферах. нарощування ви-
робництва й безконтрольне використан-
ня природних ресурсів призвели до того, 
що вже в 2012 році в Україні не залиши-

лося чистих річок, хоча більшість питної 
водопровідної води українці отримують 
саме завдяки річкам. Виходить, більше 
75% українців вживають питну воду, яка 
не відповідає стандартам якості та ви-
знану небезпечною для здоров’я.

натомість ситуація із забрудненням 
повітря поступово поліпшується. Згідно 
з даними Держстату, якщо в 2007 році на 
одного українця припадало понад 15,5 
кг шкідливих викидів в атмосферу, то за 
підсумками 2019 року цей показник зни-
зився до 8 кг. незважаючи на це, у квіт-
ні минулого року Київ очолив світовий 
рейтинг міст із найбруднішим повітрям. 
Влада столиці протягом декількох днів 
тоді рекомендувала громадянам утри-
матися від прогулянок на «свіжому» по-
вітрі та провітрювання приміщень.

Ще одна глобальна проблема Укра-
їни — побутове сміття. Більшу частину 
відходів генерують домогосподарства, 
карантин і зниження економічної актив-

ності лише ускладнили ситуацію. За да-
ними звіту ООн, пандемія COVID-19 при-
вела до різкого зростання забруднення 
навколишнього середовища пластиком 
для одноразової упаковки їжі, медичними 
масками, рукавичками та флаконами від 
антисептиків.

Щорічно на одного українця припадає 
140 кг відходів. В останні роки зростає і 
частка відходів добувної промисловості та 
сільського господарства. У той же час об-
сяг відходів від переробного виробництва, 
будівництва й постачальників електро-
енергії та газу знижується. Для багатьох 
українських компаній курс на скорочення 
відходів і застосування зелених рішень у 
виробництві став обов’язковим. Відпові-
дальний щодо екології розвиток компаній 
став найважливішою частиною програм 
КСВ у всіх сферах — від енергетики до 
харчової промисловості та виробництва 
косметичних засобів.

(Продовження на стор. 2)

РятУвати лелек, 
модеРнізУвати 
виРобництво.  
як УкРаїнські 
компанії готові 
боРотися  
за екологію
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оголоШення
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та вра-
хування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність.
ТОВ «ЛАГУнА» здійснює свою діяльність по використанню 

водосховищ під аквакультуру. наразі на балансі підприємства 
знаходяться руслові нагульні стави № 1, № 5 та № 7, розташовані 
в заплаві р. Торц на землях сіл Стрижавка, Сухий Яр, Торчиця 
Київської області.

В рамках планованої діяльності передбачається додаткове 
використання водосховища на території Торчицької та Стрижав-
ської сільських рад (між ставками 1 та 5) під аквакультуру.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. суб’єкт господарювання.
ТОВ «ЛАГУнА», ЄДРПОУ 32320353, юр. адреса: 09400, вул. 

Антонівська, 34, смт. Ставище, Київська обл., тел.: 8 (044) 642-
21-90
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релі-
гійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезна-
ходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-
фону)

3. уповноважений орган, який забезпечує проведення гро-
мадського обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА; 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: eko.koda@ukr.net, тел. 
(044) 279-01-58, Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер теле-
фону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано-
ваної діяльності та орган, який розглядатиме результати оцін-
ки впливу на довкілля. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
планованої діяльності буде висновок ОВД на підставі якого буде 
отримано отримання Дозволу на спеціальне водокористування, 
що видається Державним агентством водних ресурсів, та інші 
документи дозвільного характеру, передбачені законодавством.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його ви-
дачу)

5. строки, тривалість та порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 27 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхід-
ності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть пода-
ватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування каранти-
ну, громадські слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

 Громадські слухання (перші) відбудуться:-
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: - 
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА; 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: eko.koda@ukr.net, тел. 
(044) 279-01-58, Мовчан Сергій Сергійович
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

7. уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого надаються зауваження і про-
позиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА; 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: eko.koda@ukr.net, тел. 
(044) 279-01-58, Мовчан Сергій Сергійович
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього стро-
ку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. наявна екологічна інформація щодо планованої діяль-
ності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 99 
аркушах та Додатки
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяль-
ності)

9. місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

1. Адмінбудинок за адресою: 09420, с. Стрижавка, вул. Лісо-
ва, 82; тел.: +38(096)3092433; контактна особа: Комишнюк Юрій 
Олександрович (з 09.03.2021 р.) 

2. Адмінбудинок за адресою: 09413, с. Торчиця, вул. Шкільна,
13; тел.: +38(096)7005819; контактна особа: Василенко Ігор Свя-
тославович (з 09.03.2021 р.)
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна 
особа)

__________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)

 20207166127
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

оголоШення
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та вра-
хування зауважень і пропозицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність.
Об’єктом планованої діяльності є реконструкція діючої АЗС № 

14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» за адресою: 54025, м. Миколаїв, 
просп. Героїв України, 9б. Реалізація планованої діяльності плану-
ється в межах існуючої АЗС на земельній ділянці площею 0,2953 га 
(кадастровий номер 4810137200:15:004:0027), що використовуєть-
ся компанією на підставі Державного акту на право власності на 
земельну ділянку Серія ЯЗ № 144829

 Реконструкція існуючої АЗС передбачає:
- перепланування будівлі АЗС шляхом демонтажу існуючих пе-

регородок та влаштування нових з відокремленням приміщень, що 
не призведе до збільшення площі забудови;

- заміна перекриття та збільшення висоти будівлі АЗС шляхом 
влаштування парапету покрівлі;

- демонтаж чотирьох існуючих підземних резервуарів для рід-
кого моторного палива та встановлення двох нових двохсекційних 
підземних резервуарів об’ємом 30 м3 кожен, в одному з яких збе-
рігатимуться бензини марки А-95 , А-95 МАХХ в другому-бензин 
марки А-92, А-98), та встановлення одного трьохсекційного ре-
зервуаруа об’ємом 40 м3, призначеного для зберігання дизельного 
палива, дизельного палива МАХХ та для збору аварійного розливу 
нафтопродуктів;

- демонтаж двох існуючих ПРК моделі Wayne Dresser 4/8 та 
встановлення трьох нових ПРК типу Quantium на 8 пістолетів та 
одної ПРК Quantium на два рукава ;

- демонтаж існуючого наземного газового модулю та встанов-
лення стаціонарного заправника газу СЗГ-20 із підземним резер-
вуаром V=19,95 м3.

- демонтаж існуючої однорукавної газонаповнювальної колон-
ки Шельф LPG 101 та встановлення двох нових дворукавних газо-
наповнювальних колонок TATSUNO «BMP 512»;

- встановлення щогли блискавкозахисту;
- влаштування майданчика зливу ЗВГ;
- встановлення пожежного щита;
- благоустрій території.
 Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС після рекон-

струкції: бензин А-92 – 
490 м3/рік; А-98 - 100 м3/рік, бензин А-95 –610  м3/рік; бензин 

А-95 МАХХ – 120 м3/рік; д/паливо – 550 м3/рік; д/паливо МАХХ – 
150 м3/рік; ЗВГ – 2500 м3/рік.

Проектна продуктивність АЗС по заправці рідким моторним па-
ливом – 250 заправок за добу; проектна пропускна здатність АГЗП 
– 100 авто/добу.

Режим роботи АЗС цілодобовий, 365 днів на рік в три зміни по 8 
годин. Обслуговуючий персонал працює позмінно, загальна кіль-
кість працюючих АЗС (після реконструкції) 18 осіб, в тому числі: ад-
мінперсонал – 2 осіб, виробничий персонал – 16 осіб. 

Для забезпечення живлення АЗС під час виключення електро-
енергії передбачається резервний дизель-генератор типу FDG 40 
MS (P=32 кВ)

 на АЗС запланована ручна мийка автомобілів (пост прибираль-
но-мийних робіт) призначена для миття легкових автомашин. Для 
мийки автомашин передбачена оборотна система водопостачання 
з використанням установки рециркуляції води, яка оснащена ви-
сокоякісними фільтрами з механічним і хімічним очищенням води.

на АЗК передбачено надання сервісних послуг водіям та паса-
жирам. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів пе-
редбачає магазин з продажу супутніх товарів та їдальню з кухнею, 
для харчування водіїв та пасажирів .
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце про-
вадження планованої діяльності)

2. суб’єкт господарювання.
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСТЮ ТОВ « 

ГЛУСКО РІТЕЙЛ», код згідно з ЄДРПОУ 24812228, юридична адре-
са: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11, 

Тел. (044)496-89-60
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або се-
рія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий ін-
декс, адреса), контактний номер телефону) 

3. уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-
ського обговорення.

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської об-
ласної державної адміністрації

Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16
Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua
тел./факс (0512) 46-04-27
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на 

довкілля
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефо-
ну та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано-
ваної діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля.

 Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Держав-
ною архітектурно-будівельною інспекцією України; Інші документи 
дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що 
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяль-
ності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження пла-
нованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно 
пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноваже-
ний його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. строки, тривалість та порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 

слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться  -
________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться - 
________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. уповноважений центральний орган або уповноважений те-

риторіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої ді-
яльності.

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської об-
ласної державної адміністрації

Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16
Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua
тел./факс (0512) 46-04-27
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на 

довкілля
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

7. уповноважений центральний орган або уповноважений те-
риторіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій.

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської об-
ласної державної адміністрації

Поштова адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 16
Електронна адреса: ekolog@mk.gov.ua
тел./факс (0512) 46-04-27
Контактна особа: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на 

довкілля
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер те-
лефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 
5 цього оголошення. 

8. наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 145 

аркушах та Додатки 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)(зазначити 
іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громад-
ськість може ознайомитися з ними.

АЗС № 14003/0 ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», 54025, м. Миколаїв, 
просп. Героїв України, 9б, контактний телефон +38(050)4129403 – 
Сишненко Олег Олександрович. Зі звітом з оцінки впливу на до-
вкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись 
впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів у 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Миколаївської міської ради, 54001, м. Миколаїв, вул. Адміраль-
ська, 20, контактний телефон +38(0512)37-45-23 - Сенкевич Олек-
сандр Федорович. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою 
додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж 25 робо-
чих днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна 
особа)



Додаток  20 
 Платіжне доручення (за проведення громадських обговорювань з ОВД) 



0410001
Платiжне доручення №  87

Від «01» жовтня 2020 р.

Платник

Код

Банк платника

ТОВ "ЕМСІЕЛ"

37569093

Одержано банком

АТ "ОТП БАНК"
Отримувач Управл-ня еколог-ї та пр-х рес-в МОДА

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ

Код

Банк отримувача

38694358

Одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шiсть  гривень 10 копiйок

Cума словами

оплата за проведення громадського обговорення №20207166127 зг.рах.№21 від 01.10.2020 р без ПДВ

Призначення платежу

11596,10

ДЕБЕТ рах. № СУМА

ДР

М.П. Пiдписи

Проведено банком

Підпис банку

«01» жовтня 2020 р.

«01» жовтня 2020 р.

UA 25 300528 0000026000101347794

КРЕДИТ рах №

UA 61 820172 0313271002201086152




