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1) Опис планової діяльності: 
1.1 Опис місця провадження планової діяльності: 

Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, 
адміністративними приміщеннями, АГЗП по вул. 1-го Травня, 173 в м. Чернігів. 

На даний час на земельній ділянці розташована споруда каналізаційно-насосної станції у 
незадовільному стані, яка підлягає демонтажу. Через земельну ділянку проходить водопровід, 
каналізація, теплотраса,  газопровід та електрокабелі, які частковому підлягають демонтажу. 
На ділянці присутні  зелені насадження, які підлягають видаленню - Ордер на видалення 
зелених насаджень № 433 від 12.09.2017 року та Акт обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню від 16.09.2017 року. 

Площа ділянки – 0,2236 га перебуває в постійному користуванні Комунального 
підприємства «АТП 2528» Чернігівської міської ради, згідно з витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. Кадастровий номер: 7410100000:02:014:0198. 

 
Ділянка межує:  
- з півночі – землі КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради;  
- із південного сходу – землі Чернігівської міської ради (вул. Генерала Бєлова);  
- з заходу – землі Чернігівської міської ради (вул. 1-го Травня); 

Генплан розроблений на топогеодезичній основі, що виконана ФОП Котченко О.М. в 2016р. 
Система висот - Балтійська. 

Інженерно-геологічні вишукуваня розроблені ФОП «Антонов І. Ф. в м. Чернігів, 2016 р.». 
В геоморфологічному відношенні досліджувана ділянка знаходиться в межах Любецько- 

Чернігівської морено-зандрової рівнини. Рельєф ділянки похилий з незначним ухилом в 
південному напрямі.  

По складності інженерно-геологічних умов досліджувана ділянка відноситься до ІІІ категорії. 
Підземні води знайдено до глибини 9,6 м не виявленні. Сейсмічність району – 5 балів. 

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – І. 
Нормативна санітарно-захисна зона 50 м – витримується. 
Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 55 м від джерел забруднення АЗК в 

південно-східному напрямку, де показники максимальних приземних концентрацій з 
врахуванням фонового забруднення становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об’єкт не 
чинитиме негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення. 
 

Характеристика проектуючої ділянки 
1. Площа відведеної площадки, м2   2236,0 
2. Площа забудови, м2 223,1 
3. Площа мощення (в т.ч за межами ділянки), м2 2702,0 
4. Площа озеленення (вт.ч за межами ділянки), м2 1353,9 
5. Площа виконання робіт з благоустрою м2 2236,0 
6. Глибина залягання підземних вод, м 9,6 
7. Глибина примерзання грунту, м 1,0 
8. Санітарно-захисна зона : 

клас 
розмір  

 
V 
50 

9. Відстань від джерел викидів до найближчої житлової забудови, м 55 
 

Об’єкт запроектовано зі спорудами АЗС, адміністративними приміщеннями та АГЗП. АЗС 
класифікується: по потужності  - категорії ІІ – «середня», по технологічним рішенням – Тип 
«А» (роздільне) (табл.7.8* ДБН 360-92**). Модульний блок АГЗП скрапленого вуглеводневого 
газу (пропан-бутан) з підземною ємністю 20 м3. Запроектовано дві ПРК із заправленням 
автотранспорту рідким моторним паливом (РМП) та одної ПРК скрапленого вуглеводневого 
газу (СВГ). Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, 
адміністративними приміщення запроектована одноповерховою. Пункт сервісного 
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обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету 
та магазину продажу супутніх товарів. В адміністративних приміщеннях передбачається 
розміщення офісних працівників з обслуговування даної мережі АЗС.   
 

Згідно з архітектурно-планувальним рішенням на ділянці розміщуються такі будівлі та 
споруди з врахуванням функціональної необхідності: 
 

1. Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, 
адміністративні приміщення; 

2. Навіс над ПРК; 
3. ПРК (паливо-роздавальна колонка) РМП, 2 шт. ; 
4. ПРК (паливо-роздавальна колонка) СВГ, 1 шт.  
5. Видаткові резервуари палива (50+50м³), в т. ч. 10 м³ - пролиті 
6. Майданчик АЦ РМП; 
7. Інформаційна стела; 
8. Показник «В’їзд»; 
9. Показник «Виїзд»; 
10. Підземний резервуар СВГ – 20 м3; 
11. Паливо-приймальний вузол СВГ; 
12. Майданчик АЦ СВГ; 
13. Дизельгенератор; 
14. Сервісна колонка (повітря); 
15. Очисні споруди стічних вод; 
16. Огорожа фірми "BETAFENCE" по грунту;  
17. Сміттєзбірники; 
18. Площадка пож.інвентаря (пожежний щит з ящиком піску – 2 шт.);  
19. Площадка тимчасового зберігання автотранспорту. 
 
Розташування вище перерахованих об'єктів запроектоване згідно з технологічною лінією 

обслуговування автотранспорту. Заїзди на територію АЗК з вул. 1-го Травня, виїзд на вул. 
Генерала Бєлова. 
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Ситуаційна схема: 

 

 

 
 

 
 
Ділянка проектуючого АЗК_ 
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1.2 Цілі планової діяльності:  
Стрімке зростання автотранспортних засобів приводить до збільшення кількості 

автозаправних станцій, які в свою чергу забезпечують створення робочих місць, здійснюють 
відпуск високоліквідної продукції, поліпшують сервісні умови і зручність обслуговування 
автовласників, збільшують надходження у місцевий і державний бюджет, а також 
забезпечеують населенням якісним паливом. 

На АЗК передбачено відпуск трьох марок бензину, одної марки дизельного палива та 
скрапленого газу (пропан-бутан), а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів, що 
включає в себе – влаштування магазину з продажу супутніх товарів та буфету для швидкого 
харчування відвідувачів. 

Розташування АЗК по вул. 1-го Травня забезпечує зручність власникам автотранспорту 
по забезпеченню пальним для автотранспорту.  
 
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних 
робіт: 

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати після виконання 
внутрішньомайданчикових підготовчих робіт. До внутрішньомайданчикових підготовчих 
робіт відносяться: 

- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва; 
- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних, 

сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; 
- створення та здавання-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і 

геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення 
будівель і споруд; 

- роботи по демонтажу існуючих будівель та споруд; 
- роботи по виносу інженерних мереж; 
- роботи по встановленню дорожних плит ПД-3150-180-18 (18 шт.) над інженерними 

мережами які зберігаються; 
- роботи по видаленню зелених насаджень; 
- земляні роботи (відповідно до чинних нормативних документів) - частина робіт, 

віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих; 
- вертикальне планування території будівельного майданчика - частина робіт, 

віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих; 
- роботи по водопостачанні (влаштування водопроводу) та влаштування тимчасового 

крану з водою на період будівництва; 
- влаштування пожгідранту (для потреб пожежогасіння); 
- роботи по електропостачанні та влаштування тимчасового електричного щитка на 

період будівництва; 
- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним 

водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку. 
- влаштування постійних і тимчасових внутрішньомайданчикових доріг та під'їздів; 
- розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, складського, 

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування 
складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, 
відходів, вторинної сировини; 

Підготовчі  роботи можуть виконуватись замовником після отримання документа, що 
посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а також після подання 
Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу повідомлення 
про початок виконання підготовчих робіт.  

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж можуть виконуватись замовником за 
наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на 
виконання будівельних робіт. 

Роботи по видаленню зелених насаджень починати після отримання відповідних 
документів. 
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На ділянці будівництва наявна існуюча споруда КНС в незадовільному стані для 

потреб АТП-2528. Окремим проектом передбачено демонтаж споруди КНС та заміна 
каналізаційних труб на сучасні, з виносом їх за межі будівельного майданчика.  Демонтаж 
споруди КНС виконується за допомогою автомобільного крану КС-3575А.  Що до впливу на 
довкілля під час демонтажу споруд КНС, то негативного впливу не передбачається. Споруда 
КНС не діюча, та використовувалась останніми роками як оглядовий каналізаційний 
колодязь. Заміна каналізаційних труб на сучасні тільки покращить екологічну ситуацію. 

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати лише після 
відведення в натурі майданчика для його будівництва. Вертикальне планування будівельного 
майданчика виконується по відмітках згідно креслень ГП.  

Копання котлованів під резервуари виконується з "бровки" екскаваторами ЕО-3322 
ємністю ковша 0,65 м3 із доробкою ґрунту і підчисткою до проектних відміток вручну. 
Зворотна засипка бульдозером Д-606 і частково вручну, для транспортування ґрунту - 
автосамоскиди КАМАЗ-5510, КРАЗ-256Б. Копання траншей – екскаватор ЕО-2621А ємністю 
ковша 0,25м3 із доробкою ґрунту вручну. 

При прокладці інженерних мереж необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні 
мережі та споруди» . 

Земляні роботи мають проводитись після розбивки траси трубопроводів і осей споруд. 
Відкриті траншеї слід захищати від попадання в них поверхневих та підземних вод. 
Роботи по прокладці труб слід здійснювати незадовго, одразу після риття траншей. 

Перед прокладкою необхідно перевірити відповідність проекту відміток дна, ширини 
траншей, закладання відкосів, пересвідчитись в завезенні для прокладки труб, фасонних 
частин до них, арматури та інших матеріалів та при необхідності очистити їх від забруднень. 

При прокладці інженерних комунікацій мають бути враховані встановлені проектом 
міцність і щільність стикових зєднань, стійкість трубопроводів на поворотах і тупіках. 

Прокладка труб в зимовий період на мерзлі грунти не дозволяється. 
При прокладці інженерних комунікацій необхідно суворо дотримуватись вимог ДБН 

А.3.2-2-2009  ”Охорона праці та промислова безпека в будівництві”. 
Роботи по прокладці інженерних мереж і влаштуванню інженерних споруд 

рекомендується виконувати за допомогою автомобільного крану КС-3575А.  
Перед початком виконання робіт по прокладці інженерних мереж необхідно розробити 

проект виконання робіт (ПВР). 
Монтаж підземних резервуарів, сталевих ферм, колон навісу і покриття будинку АЗК 

проводити за допомогою стрілового автомобільного крану КС-3575А (вантажопідйомністю до 
10 т без опор). Максимальна висота підйому 15,3 м. 

Газовий модуль АГЗП поставляється комплектно і встановлюється за допомогою 
стрілового автомобільного крану КС-3575А. Газовий модуль встановлюється на фундаментні 
плити, які заливаються на місці. 

Вага конструктивних елементів: підземні резервуари – макс. – 7,4 т; 
 АГЗП (підземний резервуар) – 4,2 т; 
 сталеві ферми – макс. 1,4 т; 
 металеві колони – 0,80 т. 
 

Сталеві ферми поставляються на будову готовими секціями і монтуються посекційно на 
опори краном КС-3575А. 

Монтаж конструкцій можливо проводити безпосередньо з транспортних засобів або з 
попередньою розкладкою конструкцій в зоні дії монтажного механізму на спеціально 
відведеному майданчику. 

Для ущільнення грунту використовується каток на пневмоходу Д-326. 
Монтаж електричних мереж виконувати згідно ПУЕ. 
Будівництво повинно вестись з дотриманням будівельних норм, правил і стандартів. 
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1.4 Опис основних характеристик планової діяльності: 
АЗК, який проектується розрахований на 250 заправок на добу трьома  марками бензину 

–А-92, А-95, А-95П, дизельним пальним, та 100 заправок на добу СВГ (скрапленим 
вуглеводневим газом), (пропан-бутан). 

При проектуванні АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення 
автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою 
автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом, 
відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та 
пройшло державні випробування і допущено до застосування на Україні. 

Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 
років. Рік введення в експлуатацію 2018р. 

На проектованому автозаправному комплексі передбачається здійснювати прийом, 
зберігання і відпуск трьох марок бензину, одної марки дизпалива, суміші пропан-бутан (СВГ) 
і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з 
автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні 
фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.  

Зберігання палива передбачено в 2-х підземних двохстінних металевих резервуарах 
ємністю по 50+50 м3 – для бензину і дизпалива.Резервуари виконані з подвійною оболонкою 
типу «термос». Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх 
заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для 
запобігання переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані під 
колонками. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному 
резервуарі об’ємом 20 м3. 

Запас палива по резервуарах: 
- РГС – 50: V=20м3 з бензином А-92; V=30м3 з дизельним пальним;  
- РГС – 50: V=10 м3 з бензином А-95 преміум (П); V=10м3 резервний резервуар, для 

аварійного зливу нафтопродуктів; V=30 м3 з бензином А-95. 
- Один підземний резервуар об’ємом 20 м3,  для СВГ (підземний модуль). 

Загальна ємкість резервуарів зберігання нафтопродуктів – 100 м3. Даний АЗК 
відноситься до типу А, категорія –ІІ – середня. 

АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів скрапленим 
вуглеводневим газом (СВГ), постачається разом з резервуаром (обсягом 20,0 м3, корисний 
(робочий) об’єм – 17,0 м3 ) підземного розташування, з металевою рамою насосно-
арматурного блоку (НАБ), насосною установкою, паливороздавальною колонкою, 
обв’язувальними трубопроводами, контрольно-вимірювальними приладами,запірними 
пристроями та клапанами. 

Резервуар являє собою зварну горизонтальну циліндричну посудину. СВГ надходить 
автоцистернами, перелив газу в надземний резервуар здійснюється за допомогою насоса. 
Заправка паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправної колонки, 
струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона автомобіля. 

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомогою двох двохсторонніх 
паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 4 види палива кожна, а також одною ПРК для СВГ. 

При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде застосована 
система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація). Для цього 
ПРК обладнана спеціальними паливо-роздавальними кранами, що пристосовані до 
вловлювання парів бензину, що витісняються з бака автомобіля при наповненні його паливом. 
По коаксіальному рукаву пари поступають до помпи, сполученої з трубопроводом, що з’єднує 
ПРК з парогазовим середовищем резервуара. Таким чином, викид парів бензину на пункті 
видачі пального мінімізується. За даними експериментів, проведених зарубіжними 
експертами, сучасні ПРК, які обладнані системою рекуперації, вловлюють до 90% випарів з 
баку транспортного засобу. 
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При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об’єм 
парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається 
вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється 
нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗК в 
резервуари нафтобази. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та 
парів між нафтобазою та АЗК. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів 
автомобілем-цистернею, спеціально оснащеною для такої експлуатації. 

Резервуари зберігання палива будуть оснащені дихальними клапанами. Кількість 
дихальних клапанів 2, один для бензину інший для дизельного палива. Вони розміщені над 
резервуарами зберігання палива (над навісом), на висоті 6,5 м від поверхні землі.  

Відсмоктування газів при наливі продуктів в бак транспортного засобу можливе завдяки 
використанню колонок виробництва «Tokheim Quantium 510Т 4-8» які будуть оснащені 
пістолетом з відсмоктуванням парів. Колонка для видачі під’єднується до трубопроводу 
зворотнього виведення парів через запобіжну арматуру. Цей трубопровід буде виведений на 
бензиновий резервуар (секцію) (А-92). 
  
Відомості про продукцію АЗК. 

Найменування 
нафтопродуктів 

Об'єм 
разової 

Кількість 
заправок на 

Витрати нафтопродуктів, 
м3 

 заправки добу на добу на рік 
1. Бензин А-92 20 60 1,2 420 
2. Бензин А-95  20 70 1,4 490 
3. Бензин А-95 П 20 40 0,8 280 
4. Дизельне  пальне  40 80 3,2 1120 
Всього: 100 250 6,6 2310 
5.СВГ (пропан-бутан) 40 100 4,0 1400 
Разом: 140 350 10,6 3710 

 
Режим роботи на АЗК  прийнятий такий: 

- кількість робочих днів у році - 350 (з урахуванням 15 діб на проведення 
регламентних та ремонтних робіт) 
- кількість робочих змін на добу - 3 
- кількість робочих годин у зміну - 8  
- кількість працюючих– 18 чол. 
 

Річна реалізація палива становить: 
- Бензину - 1190 м3 
- дизпаливо - 1120 м3 
- скраплені вуглеводневі гази (СВГ) – 1400 м3 

 
Дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні ресурси, що споживаються: 

- Бензин - 1190м3/рік , дизпаливо - 1120 м3/рік, СВГ- 1400 м3/рік; 
- Споживання питної води – міський водопровід – 3,7 м3/добу. 
- Річна потреба в електроенергії – 450  тис. кВт. год.  
- Площа відведеної земельної ділянки – 2236,0 м2. 

 
 
 
 
 
 
 



 11

Інженерне забезпечення об’єкта  
 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
Водопостачання будівлі АЗК передбачається від міської водопровідної мережі. Добовий 

розхід води на господарсько-питні потреби складає 3,788 м³. 
Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с. від існуючих пожежних 

гідрантів. 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 

Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в існуючу 
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 типу 
«SWOBK 3» фірми «Еколайн», з максимальною продуктивністю 3 л/сек. Очищені води 
відводяться в резервуар-накопичувач об'ємом 5м³. Вода із резервуара -накопичувача  
використовується для поливу території і доріг, або вивозиться автоцистернами. Місце скиду 
вод узгодити із службами СЕС. 

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.  
 

ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 
Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне відведення дощових і 

талих вод з покрівлі будівлі АЗК, навісу і з території АЗК в існуючу дощову каналізаційну 
мережу. 

ОПАЛЕННЯ 
Проектом передбачається система електричного опалення - в пункті сервісного 

обслуговування та в інших приміщеннях . 
Електричне опалення здійснюється конвективними обігрівачами типу Thermor, які 

відповідають вимогам пожежної безпеки. Регулювання температури повітря приміщень 
передбачено електромеханічними терморегуляторами, вмонтованими в нагрівальні прилади. 
Нагрівальні прилади в приміщеннях встановлюються по місцю, після встановлення основного 
обладнання. 
 

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ 
Проектом передбачається система припливної і витяжної вентиляції у всіх приміщеннях 

будівлі сервісного обслуговування. 
Для допоміжних і побутових приміщень передбачена витяжна вентиляція з механічним і 

частково, природнім спонуканням. Механічна витяжка здійснюється за допомогою осьових і 
канальних вентиляторів. Повітропроводи системи вентиляції прокладаються в конструкції 
підшивної стелі. 

Для забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря в будівлі сервісного 
обслуговуванняі передбачається установка касетного кондиціонера Fujitsu. 

Витяжка повітря передбачена за допомогою канальних і осьових вентиляторів. 
Обладнання витяжних систем прийняте малошумне (до 45 Дб(А)) і встановлене так, щоб 
вібрація не передавалась на огороджуючі конструкції. 

Повітропроводи прийняті з тонколистової покрівельної оцинкованої сталі. Стальні 
повітропроводи, які прокладаються за підшивною стелею, ізолюються листовим 
термоізолятором K-Flex-006 AD (група горіння Г1). 

Управління системами передбачене з приміщень, які вони обслуговують. 
Вентагрегати систем заблоковані з системою пожежогасіння для автоматичного 

відключення при пожежі. 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів). 
 

Джерелами потенційного впливу проектуючого автозаправного комплексу з АГЗП на 
навколишнє середовище відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 
2013 року № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗК - дихальні клапани 
підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик 
(паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний 
клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні свічки 
насосу), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення 
електроенергії), вентканали, автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗК. 
 

-газоподібні відходи у вигляді викидів наступних забруднювальних речовин : 
 

  Загальна таблиця по викидах при експлуатації об’єкту  
Види відходів  Величина, г/с Величина, т/рік Клас 

небезпеки 
Оксид вуглецю 0,098 0,128 4 
Діоксид азоту 0,014 0,0184 3 
Діоксид сірки 0,00103 0,00136 3 
Сажа 0,00051 0,00067 3 
Бенз(а)пірен 0,0000038 0,0000051 1 
Двоокис вуглецю 1,32 1,734 4 
Бензин 0,0738 2,3317 4 
Вуглеводні граничні (С12-С19) 0,0156 0,08 4 
Бутан 0,838 0,5187 4 
Пропан 1,111 0,6877 0 
Одорант (Етилмеркаптан) 0,0000023 0,000072 2 
Разом: 3,47 5,50  

 
 

  Загальна таблиця по викидах при проведенні  
підготовчих та будівельних робіт  

Види відходів  Величина, г/с Величина, т/рік Клас 
небезпеки 

Оксид вуглецю 0,083 0,063 4 
Діоксид азоту 0,072 0,055 3 
Діоксид сірки 0,0097 0,0074 3 
Сажа 0,0088 0,0064 3 
Бенз(а)пірен 0,0000069 0,0000091 1 
Двоокис вуглецю 7,26 5,56 4 
Вуглеводні граничні 
(С12-С19) 

0,0069 0,0053 4 

Разом: 7,44 5,69  
 

-рідкі відходи у вигляді стічних вод : 
-господарсько-побутові стічні води - відводяться в міську каналізаційну мережу;  
-дощові стоки з місць локальних забруднень відводяться на сепаратор нафтопродуктів 
SWOBK 3 фірми JPG System. Очищені води відводяться в резервуар-накопичувач 
об'ємом 5м³. Вода із резервуара -накопичувача  використовується для поливу території і 
доріг, або вивозиться автоцистернами. Перелив з резервуара – накопичувача 
здійснюється в міську дощову каналізаційну мережу; 



 13

-тверді побутові відходи: незначний об’єм сухого сміття: сміття з території і побутові 
відходи стаціонарного АЗК збираються в урни і викидаються в сміттєвий контейнер, 
який знаходиться на території АЗК, після чого вивозиться спеціалізованими 
підприємствами, згідно договору, на діючий полігон побутових відходів. На АЗК 
передбачений роздільний збір твердих побутових відходів. 
 

          Розрахунок кількості твердих побутових відходів (ТПВ) виконаний згідно «Правил  
надання послуг з вивезення побутових відходів» затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2008 р. № 1070. Оскільки АЗК відноситься до підприємств торгівлі, то 
середньорічна норма утворення ТПВ на 1 кв. метр торговельної площі складає 0,15 кг/добу. 
0,15 х 350 = 52,5 кг/рік 
         Площа торгового залу становить 84 м2,  відповідно кількість ТПВ складе: 

52,5 х 84 = 4410 кг/рік = 4,4 т/рік;  
 

    В будівлі АЗК запроектовано буфет для харчування водіїв та пасажирів і розраховане на 14 
посадочних місць. Обслуговування відвідувачів здійснюється через барну стійку; працює на 
напівфабрикатах і готових продуктах з вузьким асортиментом і невеликим об’ємом по 
реалізації, в т.ч.: спиртні, гарячі, холодні напої, салати з натуральних і консервованих 
продуктів, морозиво, мучні та кондитерські безкремові випічки заводського виготовлення. Їжа 
подається в столовому посуді багаторазового використання.  
    Місце бармена обладнане мінібаром, кавоваркою, касовим апаратом та іншим згідно плану 
розташування технологічного обладнання. Доставка товарів передбачається через окремий 
вхід і зберігається в холодильниках і вітринах. Для харчових відходів  встановлено утилізатор 
подрібнювач. Прибиральний інвентар зберігається в спеціально   обладнаних шафах. Побутові 
відходи скидаються в смітники з подальшим викидом в контейнери для сміття, що 
розташовані на вулиці.  

Передбачено обладнані належним чином туалети.. У відповідності з наказом Держбуду 
№19 від 12 лютого 1992 р. та Мінбудархітектури від 16.11.1993 р. №195 "Про комплексну 
програму розв'язання проблем інвалідності" проектом створено всі умови для обслуговування 
інвалідів на колясках та безперешкодного доступу їх до торгівельного залу. Замовнику під час 
здачі об'єкта в експлуатацію необхідно пред'явити на всі вироби, матеріали та технологічне 
обладнання гігієнічні висновки, сертифікати відповідності гігієнічних норм України, 
свідоцтва про вибухозахищеність обладнання та дозволи на застосування. 
 

 Оскільки кількість робочих днів у році - 350 (з урахуванням 15 діб на 
проведення регламентних та ремонтних робіт), то відходи від буфету складуть:  

 0,5 кг/добу х 14 х 350 = 2450 кг/рік = 2,45т/рік  
 Отже загальна кількість побутових відходів від торгового залу та кафе складе: 
 4,4 т/рік + 2,45 т/рік = 6,8 т/рік 

 
              Передбачено роздільне збирання ТПВ. 

Розрахунок піску, забрудненого нафтопродуктами   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: 

M = Q x q 

    Де:    М — вага піску, т/рік; 
q - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м3; 
Q - оборот нафтопродуктів по АЗК, тис.м3/рік. 

                                        М=2,31 х 0,1 =0,231 т/рік. 
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          Пісок забруднений нафтопродуктами, згідно договору, здається на утилізацію в 
ліцензійну організацію. 
 
                  РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ВІДХОДІВ ОЧИСНИХ СПОРУД (НАФТОПРОДУКТІВ 

ТА ШЛАМУ) 
 

1) Дано:  F1=810м2=0,081га -  площа стоку.    
           n=0,69 
           mr=112 
           γ=1,54 
           L=50 м 
           q20=88,2 
            Р=1,0 

      qr= m
t

FAZ

nr

mid

0,11,2

1,2




 

А=q20х20n(1+1
lg P
lg mr

)γ=88,2х200,69(1+
lg197
lg1,0 )1,54=696,78 

      tr=tcon+ tcan+ tр  

tr=tcon+0,021
L
v +0,017

L
v =2,0+0,021

0,8
50 +0,017

0,8
50 =4,38хв.;           

Витрата дощової води складає: 

qr1= 0,10,691,2

1,2

0,11,2

1,2

38,4
081,078,6960,27




 =m
t

FAZ
nr

mid  х1 х1=19,26 л/с 

qlim = qr1 k1k2            qlim 1= qr1 k1k2=19,26х0,12х1=2,31 л/с 

 
       Приймаємо сепаратор нафтопродуктів з відстійником, коалісцентним вкладишем, з 
байпасом SWOBK 3 фірми JPR System(ТОВ «Еколайн»), з максимальною продуктивністю 3 л/сек. 

 

Річна кількість зливових вод з території АЗК 
Wg=WхF, де W-річна кількість зливових стоків з 1 га 
 W=10hgхΨ = 10х745 х0,8=5960м3 – 
  hg=745 мм- кількість опадів за рік; 
 Ψ=0,8 –коефіцієнт стоку. 
    F-площа водозбору 
         F=0,0,081га 
Wg=WхF=5960х0,081=483 м3 
 

ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЩОВИХ СТОКІВ  
До очищення: згідно ДБН В.2.3-15:2007 
Завислі речовини - 500 мг/л; 
Нафтопродукти – 40 мг/л. 
Після очищення:   
Завислі речовини – 10,0 мг/л; 
Нафтопродукти – 0,3 мг/л. 
 
РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЗАТРИМАНИХ РЕЧОВИН НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 

Затримано завислих речовин:   
1000

4830,10500  )( = 237кг/рік 

Затримано нафтопродуктів: 
1000

4830,340  )( =19,2 кг/рік 



 15

 
    Для вловленого мулу забрудненого нафтопродуктами, передбачено ємність 0,05 м3, мул 
забруднений нафтопродуктами, по мірі накопичення здається на утилізацію в ліцензійну 
організацію  (м.Чернігів). 
 
      Розрахунок відходів, що утворюються під час зачищення резервуарів для зберігання 
нафтопродуктів 
  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 = (1190 м3 х 0,85 х 745 кг/ м3 х 10 -3) х 0,04 х 10 -3 = 0,03 т/рік; 
М дп = (1120 м3 х 0,85 х 830 кг/ м3 х 10 -3) х 0,9 х 10 -3 = 0,711 т/рік; 
М = М бенз + М дп = 0,03 т/рік + 0,711 т/рік = 0,741 т/рік. 
 
        Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються під час зачищення резервуарів для 
зберігання нафтопродуктів на проектованому АЗК становить 0,741 т/рік. Відходи, згідно 
договору, здаються на утилізацію в ліцензійну організацію. 
        Відповідно до технологічних рішень передбачаються планові (не менше одного разу на 
два роки) та по мірі накопичення, зачищення резервуарів, при цьому однією з операцій є 
мийка резервуарів водою. Промивна вода, в кількості 0,8 м3 вивозиться на утилізацію на 
власну нафтобазу. Показник кількості забрудненої води використаний на основі  показників 
аналогічно діючих АЗК. (Промивка резервуарів водою виконується окремою ліцензованою 
організацією). 
        На АЗК утворюються також полімерні відходи та макулатура. Показник кількості цих 
відходів використаний на основі  показників аналогічно діючих АЗК.  Та становить:  
- полімерних відходів (пластикова тара, поліетилен) – 0,2 т/рік – здається для повторної 
переробки; 
- макулатура (папір, картонні коробки) – 0,3 т/рік – здається на макулатуру.  
         На АЗК передбачений роздільний збір твердих побутових відходів. 
 
         Що до хімічних джерел струму на АЗК, то в приміщенні будинку АЗК передбачена урна 
для використаних елементів живлення (батарейок, батарей від упсів).  Використані батарейки 
відносять до І класу небезпеки. Показник кількості цих відходів використаний на основі  
показників аналогічно діючих АЗК. Та становить 0,03 т/рік. Хімічні джерела струму 
організовано відправляють на утилізацію на ДП «Аргентум», (м. Львів, вул. Зелена, 115б, тел: 
(032) 270 – 25 – 96; 241-84-70). 

 
Люмінесцентні лампи на АЗК не використовуються, в зв’язку з переходом на більше 

економне світлодіодне освітлення. Світлодіодні лампи не містять ніяких отруйних речовин, 
здатних заподіяти шкоду людині. В їх роботі відсутня інфрачервоне і ультрафіолетове 
випромінювання, тому світлодіодна лампа вважається екологічним джерелом освітлення. 
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Характеристика осадів 
Осад Місце  

утворен- 
ня осаду 

Характеристика осадів Спосіб 
обробки хім.склад 

фіз.мех. 
властивості 

Кількість 
кг/рік 

Нафтошлаки Бензомасловловлювач 
очисні споруди стічних 
вод фірми «Еколайн»   

Мастило, 
солярка, вода, 
в’язка рідина 

19,2 
 

Вивіз на 
утилізацію  

Нафтошлаки Відходи при зачищенні 
резервуарів 

Мастило, 
солярка, вода, 
в’язка рідина 

741,0 Вивіз на 
утилізацію 

 
 

Відходи при експлуатації АЗК 
Види відходів  Величина т/рік Клас 

небезпеки 
Код ДК 005-96 

Побутові відходи 6,8 4 77203.103   
Полімерні відходи 0,2 3 7710.3.1.04 
Макулатура 0,3 4 7710.3.1.01 
Замазучений пісок 0,231 3 1110.3.1.14 
Осад змулених речовин 
нафтошлаків 

0,02 3 1110.3.1.06   

Відходи нафтошлаків при 
зачищенні резервуарів 

0,741 3 6000.2.9.17 

Хімічні джерела струму 0,03 1 6000.2.9.08 
 

Відходи при проведенні підготовчих та будівельних робіт 
Види відходів  Величина, т Клас 

небезпеки 
Код ДК 005-96 

Побутові відходи 0,687 4 77203.103   
Замазучений пісок 0,134 3 1110.3.1.14 
Будівельні відходи 0,32 4 4510.3   
 

Кількість відходів буде уточнена після введення об’єкта в експлуатацію.  
Відходи нафтопродуктів, згідно договору, здаються на утилізацію в ліцензійну 

організацію. 
ТПВ вивозяться комунальним підприємствомои, на діючий полігон побутових відходів, 

згідно договору. 
Будівельне сміття частково використовують на підсипку, а зайве вивозять на полігон 

будівельних відходів. 
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2) Опис виправданих альтернатив: 
 

Альтернативні варіанти розміщення об’єкту не розглядались. Ділянка для розміщення 
АЗК погоджена з усіма зацікавленими організаціями. 

 
3) Опис поточного стану довкілля: 

 
На даний час на земельній ділянці розташована споруда каналізаційно-насосної станції у 

незадовільному стані, яка підлягає демонтажу. На ділянці присутні зелені насадження, які 
підлягають видаленню. Ордер на видалення зелених насаджень № 433 від 12.09.2017 року та 
Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 16.09.2017 року. 

О’бєкти природно–заповідного фонду, памятники архітектури, історії і культури 
відсутні. 

Через земельну ділянку проходить водопровід, каналізація, теплотраса,  газопровід та 
електрокабелі, які частковому підлягають демонтажу. 

Підземні води залягають на глибині понад 9,0м. 
Сейсмічність району – 6 балів. 
Проектований об’єкт знаходиться поза межами екологічного навантаження. Будівництво 

і експлуатація автозаправного комплексу не приведе до екологічно-небезпечних змін у 
поточному стані довкілля. Приведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі підтвердили, що викиди мінімальні і їх концентрації не будуть суттєво 
впливати на довкілля. 
 

Кліматична характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 
шкідливих речовин 

Середня температура (6 найбільш теплих місяців) +15,1°С 
                          (6 найбільш холодних місяців) –1,1°С  
 

Нормативна глибина промерзання ґрунту згідно 0,9 м. 
Кліматологічна характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі, приведені в таблиці 1. 
 

Кліматична характеристика і коефіцієнти, що 
визначають умови розсіювання шкідливих речовин 

Таблиця 1 
1. Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А 180 
2. Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 
3. Середня максимальна температура завнішнього повітря найбільш жаркого 
місяця року, Т, 0С 

 
+23,0 

4. Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, Т, 
0С 

 
-5,9 

5. Середньорічна роза вітрів, %    Пн 
                                                         ПнСх 
                                                         Сх 
                                                         ПдСх 
                                                         Пд 
                                                         ПдЗх 
                                                         Зх 
                                                         ПнЗх    

7,6 
5,9 
9,2 
8,5 
17,4 
19,8 
19,7 
11,9 

6. Швидкість вітру, повторність перевищення якої складає 5%, м/с 11 
 

Показники використані на підставі ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 
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Повітряне середовище в районі проектування об’єкту характеризується існуючим 
фоновим забрудненням, значення якого приведені в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2. 
Фонові концентрації шкідливих речовин 
Шкідлива речовина Фонові  

концентрації,  
Сф, мг/м3 

1 2 
Діоксид азоту 0,07 
Оксид вуглецю 1,5 
Діоксид сірки 0,1 
Пари бензину 2,0 
Пари вуглеводнів фракції С12-С19 0,4 
Пропан 26,0 
Бутан 80,0 

 
Фонові концентрації в місці розміщення об’єкта проектування прийняті згідно наказу 

Мінприроди України №286 від 30.07.2001р. 
 
 

4) Опис факторів довкілля які ймовірно зазнають впливу з боку 
планової діяльності та її альтернативних варіантів: 

 
Вплив АЗК можливий на повітряне середовище, водне середовище та на грунти. 
Можливий викид в атмосферне повітря шкідливих речовин в кількості 5,85 т/рік в т.ч. 

парникові гази. 
Нормативна санітарно-захисна зона 50м – витримується. 
Нормативний розмір межі санітарно-захисної зони визначається від крайніх джерел 

викидів промислового майданчика підприємства, згідно з вимогами діючої нормативної бази 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», що затверджені 
наказом Міністерства охорони здоров'я України №173 від 19.07.1996р.  Згідно з вимогами 
«Державних санітарних правил планування та забудови населенихмісць ДСП № 173–96» (п. 
5.32) відстань  від  автозаправочних станцій 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 ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати 
за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗК, але не менше 
50м.  

Житлова забудова знаходиться на віддалі 55м від джерел забруднення АЗК в південно-
східному напрямку, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням 
фонового забруднення становить 0,4 долі ГДК, а це означає що об’єкт не чинитиме 
негативного впливу на здоров’я і умови проживання населення.  
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Коротка характеристика впливів: 
 
Геологічне середовище 
Будівництво й експлуатація АЗК не торкається елементів геологічного, структурно-
тектонічного ландшафту і не викличе негативних явищ геотехногенного походження в 
геологічному середовищі. 
 
Мікроклімат 
Проектуємий об'єкт не викличе зміни мікрокліматичних умов, тому що не впливає на жодну з 
його складових. 
 
Водяне середовище 
Експлуатація об'єкту не зробить негативного впливу на водяне середовище, тому що відсутні 
скидання забруднюючих речовин на рельєф і у водойми. 
 
Рослинний і тваринний світ 
При експлуатації АЗК не відбудеться змін рослинного і тваринного світу, радіоактивний фон 
не збільшується. Вплив на рослинний світ носить компенсаційний характер. 
Ділянка під АЗК впорядковується та передбачається мощення асфальтобетоном та бетонною 
плиткою. Вільні ділянки озеленюються травою. 
 
Вплив на грунти: 
 

На грунти вплив АЗК має місце при виконанні будівельно-монтажних робіт, носить 
тимчасовий характер і при належній культурі виконання робіт може бути зведений до 
мінімуму. 

В процесі будівництва АЗК  можливе забруднення грунту в результаті проливу паливно-
мастильних матеріалів від будівельних машин, а також відходами будівництва і сміттям. З 
метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення 
площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон 
побутових відходів. Заправку машин  передбачено проводити в спеціально відведених і 
обладнаних місцях. 

В процесі експлуатації АЗК можливе забруднення грунту нафтопродуктами. Для 
запобігання попадання нафтопродуктів на грунт в результаті їх випадкового проливу 
передбачені такі заходи : 

1) підземна установка резервуарів на бетонній основі і їх гідроізоляція;  
2) обладнання резервуарів показниками верхнього рівня рідини для запобігання 

переливу нафтопродуктів. 
3) установка підземних двостінних резервуарів для нафтопродуктів на фундаментні 

платформи; 
4) покриття трубопроводів і резервуарів  ізоляцією надто посиленого типу ; 
5) 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; 

6) самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роздачі ПММ для 
очистки на проектуючі очисні споруди стічних вод виробництва компанії «Еколайн»; 

В результаті передбачених заходів попереджується  забруднення грунту. 
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Вплив на водне середовище: 
 
Грунтові води залягають на глибині понад 9,6 м від поверхні землі. Ділянка АЗК 

розташована по вул. 1-го Травня, 173 в м.Чернігів. 
Рель’єф ділянки рівний з загальним нахилом в південному напрямку. 
На підземні води об’єкт не впливає. Експлуатація об'єкту не зробить негативного впливу 

на водяне середовище, тому що відсутні скидання забруднюючих речовин на рель’єф і у 
водойми. 

При виконанні будівельно–монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер і при 
належній культурі виконання робіт може бути зведений до мінімуму. 

Водних об’єктів біля проектованого АЗК не виявлено. 
 
 
Вплив на повітряне середовище: 
 
Джерелами забруднення  навколишнього середовища на АЗК є випаровування 

нафтопродуктів (парів бензину та нафтових вуглеводнів) при зберіганні в резервуарах («малі 
дихання»-режим мірник) та заправці автотранспорту. Викиди при зливі з автоцистерн відсутні 
(«великі дихання»-режим буферний), оскільки передбачено пароповернення, при цьому 
виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. На ПРК передбачено 
рекуперацію, що зменшує викид парів бензину при заправці автотранспорту.   

При оцінці шкідливої дії  АЗК на навколишнє середовище не можна  забувати і про 
викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних 
станціях. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному 
згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, 
сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт 
викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива.  

Мережа автозаправних комплексів робить свій внесок у формуванні фонового 
забруднення, у збільшення вмісту домішок на значній відстані від джерел забруднення й до 
глобальних змін у складі атмосфери, що може привести до багатьох небажаних наслідків, в 
тому числі до зміни клімату. 
 

Вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини 
 

Вплив на пам’ятники архітектури, історії і культури відсутній. Об’єкти архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини в місці проектування об’єкту відсутні 
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5) Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планової діяльності: 
 
Масштаби впливу шкідливих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, 

характеризують наступні показники : 
1) кількість джерел викидів шкідливих речовин – 6; 
2) кількість інградієнтів, які викидаються в атмосферне повітря – 9; 
Інтенсивність і тривалість впливу на забруднення повітря немає негативного впливу на 

здоров’я населення теж немає. 
 
Характеристика джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. 
Джерелами забруднення атмосфери на АЗК є : 

- дж. 1-дихальний клапан-(організоване) – резервуари для зберігання бензину  
- А-92, А-95, А-95 П; 
- дж. 2 -дихальний клапан-(організоване) – резервуар для зберігання дизпалива; 
- дж. 3 - (неорганізоване площадочне) - заправний майданчик (паливо-

роздавальні колонки – 3 шт); 
- дж. 4 – (неорганізоване) при проведенні технологічних операцій на АГЗП; 
- дж. 5 – (неорганізоване площадочне) - автотранспорт, заїзд і виїзд на території 

АЗК; 
- дж. 6 – (неорганізоване) - вентиляційні канали - випари при жарці в 

фритюрницях та на електроплитах які надходять в вентиляційні канали.  
 

Джерела: 
Організовані: 1. Дихальний клапан (Пари бензину) 
                            2. Дихальний клапан (Вуглеводні граничні С12-С19,) 
 
Неорганізовані:   
3. Заправний майданчик (паливороздавальні колонки) (Пари бензину, Вуглеводні граничні 
С12-С19) 
4. АГЗП (Пропан-Бутан, Одорант (Етилмеркаптан) 
5. Автотранспорт (Оксид вуглецю, Сажа, Діоксид азоту, Діоксид сірки, Вуглекислий газ, 
Вуглеводні) 
6. Вентиляційні канали (Акролеїн) 
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Обгрунтування даних про викиди шкідливих речовин. 
         Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на АЗК виконано за 
формулами діючих методик («Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986).  
 
 

Джерело № 1 (організоване) (дихальний клапан)  резервуари для зберігання бензину   
 А-92, А-95, А-95 П. 

 
         Зберігання всіх марок бензину проводиться в секціях підземних резервуарів. Всі секції 
резервуарів де зберігається бензин, з’єднуються в одну загальну дихальну трубу, яка 
закінчується дихальним клапаном. Тому викиди рахуються від одного загального дихального 
клапана з бензином. 
         Висота дихального клапана 6,5м, діаметр 0,05м. 
          
а) випаровування бензину  
 
Резервуар  бензину  А-92    -                            20 м3 

Резервуар  бензину  А-95    -                            30 м3 

Резервуар  бензину  А-95 П -                           10 м3 

  
Річна витрата бензину А-92 -                           420 м3 
Річна витрата бензину А-95  -                          490 м3 

Річна витрата бензину А-95 П -                       280 м3 

 
Річна витрата бензину -                                    1190 м3 

 

Фонд робочого часу     - 8760 год/рік. Режим експлуатації – «мірник».   
 
 Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок випаровування , 
кг/год: 

Пр = 2,52 х Vр
ж

 x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9, 
де      Vр

ж - річний об'єм рідини, м3/рік; 
          Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно 
методики [13] табл.2.9, в залежності від температури початку кипіння бензину, г/моль;    
n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0; 
Ps(38) - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С, ([13] Додаток 6 табл.П.6.1) 
залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини , яка 
розраховується: 
 

Значення температури початку перегонки та кінця кипіння бензину 
Назва 
нафтопродукту 

Поч. Кін. 

бензин А-92 30 215 
бензин А-95  30 215 
бензин А-95 П 30 215 

 
Назва 
нафтопродукту 

   
  Ps(38) 

бензин А92 652 
бензин А95  652 
бензин А95 П 652 
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К5x , К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) температури газового 
середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року. 
       Для наземних двостінних металевих резервуарів температура газового простору за 6 
найбільш холодних місяців визначається за формулою: 
 

tр
г х    =  К1x + К2х х tа х  + К3x х tр

ж х 

 

Назва 
нафтопродукту 

tа х °С tр
ж х °С К1x К2х К3x   tр

г х 
°С         

Ps(38) 
ГПа 

К5х 

бензин А-92 -1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 652 0,226 
бензин А-95  -1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 652 0,23 
бензин А-95 П -1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 652 0,23 

 
          за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою: 
 

tр
г т    = К4 х (К1т + К2т х tа т  + К3т х tр

ж т ) 
 

Назва 
нафтопродукту 

tа т °С tр
ж т 

°С 
К1т К2т К3т К4 tр

г т °С Ps(38)   
ГПа 

К5т 

бензин А-92 15,1 14 6,1 0,17 0,36 1 15,3 652 0,366 
бензин А-95  15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 652 0,369 
бензин А-95 П 15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 652 0,369 
 
де    tа х  і tа т  - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6 
найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С; 
К1x , К2х , К3x  і К1т , К2т , К3т  - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш теплих 
місяців року,( приймаємо з табл.П.3.1[13])  ; 
К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1; 
tр

ж х  і tр
ж т  -середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 теплих 

місяців. 
 К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів  Ps(38)    
і оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13]) 
 

П = Vр
ж  / Vр 

 
 де    Vр

ж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3 

 
Назва 
нафтопродукту 

Vр
ж м3 

/рік 
Vр    м3  П Ps(38)   

ГПа 
К6 

бензин А-92 420 20 21,0 652 3,61 
бензин А-95  490 30 16,3 652 3,61 
бензин А-95 П 280 10 28,0 652 2,86 

 
К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму 
експлуатації 
Згідно табл.П.5.1[13]   для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в режимі 
"мірник",    К7 =   0,95. 
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Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год: 
 

Пр = 2,52 х Vр
ж

 x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9, 
 
 

 ( А-92)  = 2,52 х 420 х 67,8 х 652 х (0,226+0,366) х 3,61 х 0,95 х 10-9 = 0,094 кг/год 
 

0,094 х 1000/3600 = 0,026 г/с 

0,094 х 8760/1000 = 0,8234  т/рік 
 

Пр ( А-95)  = 2,52 х 490 х 67,2 х 652 х (0,23+0,369) х 3,61 х 0,95 х 10-9 = 0,1111 кг/год 
 

0,1111 х 1000/3600 = 0,031 г/с 

      0,1111 х 8760/1000 = 0,9732  т/рік 
 

Пр ( А-95 П)  = 2,52 х 280 х 67,2 х 652 х (0,23+0,369) х 2,86 х 0,95 х 10-9 = 0,051 кг/год 
 

0,051 х 1000/3600 = 0,014 г/с 

      0,051 х 8760/1000 = 0,4467  т/рік 
 

Розрахункова таблиця викидів парів бензину в атмосферне повітря 
Vр

ж 
м3/рік 

Ps(38)   
ГПа 

Mn г 
/моль 

К5x К5т К6 К7 

мірник 
n Пр   г/с N       

год/рік 

мірник 

Пт/рік  
т /рік 
мірник 

420 652 67,8 0,226 0,366 3,61 0,95 0 0,026 8760 0,8234 
490 652 67,2 0,23 0,369 3,61 0,95 0 0,031 8760 0,9732 
280 652 67,2 0,23 0,369 4,01 0,95 0 0,014 8760 0,4467 

 
де N - фонд робочого часу, год/рік. 
 

Зведена таблиця викидів парів бензину  в атмосферне повітря 
 Назва нафтопродукту   г/с т /рік 
бензин А-92   0,026 0,8234 
бензин А-95    0,031 0,9732 
бензин А-95 П   0,014 0,4467 
Разом:  0,071 2,2433 

 
Всього по джерелу: 
 

Назва 
нафтопродукту 

П 
г/с 

Пт/рік 

т /рік 
бензин 0,071 2,2433 
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Джерело №2 (організоване) (дихальний клапан)  резервуар для зберігання дизпалива. 
     
   Зберігання дизпалива проводиться в секції підземного резервуару. Від резервуара де 
зберігається дизпаливо відходить дихальна труба, яка закінчується дихальним клапаном. 
Тому викиди рахуються від одного дихального клапана з дизпаливом. Висота дихального 
клапана 6,5м, діаметр 0,05м. 
 
 
 а) випаровування дизпалива 
Резервуар  дизпалива     -                          30 м3 

 
Річна витрата дизпалива      -                  1120 м3  
 
Фонд робочого часу     - 8760 год/рік. Режим експлуатації – «мірник».   
 
     Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок 
випаровуванн кг/год: 

Пр = 2,52 х Vр
ж

 x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9, 
 

де      Vр
ж - річний об'єм рідини, м3/рік; 

          Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно 
методики [13] табл.2.9 в залежності від температури початку кипіння дизпалива, г/моль;    
n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0; 
Ps(38)  - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С ([13] Додаток 6 табл.П.6.1) 
залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини:  
 

Назва 
нафтопродукту 

Ps(38)  
ГПа 

дизпаливо  0,74 
 
К5x , К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38)  і температури газового 
середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року. 
       Згідно Додатку 3 [13] для підземних двостінних металевих резервуарів температура 
газового простору за 6 найбільш холодних місяців визначається за формулою:  
 

tр
г х    =  К1x + К2х х tа х  + К3x х tр

ж х 
 
Назва 
нафтопродукту 

tа х °С tр
ж х °С К1x К2х К3x   tр

г х 
°С        

Ps(38) 
ГПа 

К5х 

дизпаливо  -1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 0,74 0,05 
 
за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою: 
 

tр
г т    = К4 х (К1т + К2т х tа т  + К3т х tр

ж т ) 
 
Назва 
нафтопродукту 

tа т °С tр
ж т °С К1т К2т К3т К4 tр

г т °С Ps(38)   
ГПа 

К5т 

дизпаливо  15,1 15 6,1 0,17 0,36 1 15,7 0,74 0,136 
 
де    tа х  і tа т  - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6 
найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С; 
К1x , К2х , К3x  і К1т , К2т , К3т  - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш теплих 
місяців року, приймаємо з табл.П.3.1 [13]; 
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К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1; 
tр

ж х  і tрж т  - середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 теплих 
місяців. 
 К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів  Ps(38)    
і оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13]) 
 

П = Vр
ж  / Vр 

 
 де    Vр

ж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3 

 

Назва 
нафтопродукту 

Vр
ж м3 

/рік 
Vр    м3  П Ps(38)   

ГПа 
К6 

дизпаливо  1120 30 37,3 0,74 1,21 
 
К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму 
експлуатації 
Згідно табл.П.5.1 [13] для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в режимі 
"мірник",    К7 =   0,95. 
 
Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год: 
 

Пр = 2,52 х Vр
ж

 x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9 

 

Пр ( ДП)  = 2,52 х 1120 х 0,74 х 159 х (0,05+0,136) х 1,21 х 0,95 х 10-9 = 0,000068 кг/год 
 

0,000068 х 1000/3600 = 0,000018 г/с 

0,000068 х 8760/1000 = 0,00059 т/рік 
 

Розрахункова таблиця викидів парів  дизпалива в атмосферне повітря 
Vр

ж 
м3/рік 

Ps(38)   
ГПа 

Mn г 
/моль 

К5x К5т К6 К7 

мірник 
n Пр   г/с N       

год/рік 

мірник 

Пт/рік  
т /рік 
мірник 

1120 0,74 159,0 0,05 0,136 1,21 0,95 0 0,000018 8760 0,00059 
 
де N - фонд робочого часу, год/рік. 

 
Зведена таблиця викидів парів  дизпалива в атмосферне повітря 

 Назва нафтопродукту    г/с  т /рік 
дизпаливо    0,000018 0,00059 

 
Всього по джерелу: 

Назва 
нафтопродукту 

П  
г/с 

Пт/рік  
т /рік 

Вуглеводні 0,000018 0,00059 
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Джерело № 3 (неорганізоване площадочне)    заправний  майданчик  
(паливо-роздавальні колонки– 3 шт)  

 
     При заправці автотранспорту нафтопродуктами в атмосферу виділяються пари бензину та 
дизельного палива.  
        Заправлення автомобілів рідким паливом передбачено здійснювати двома 
двохсторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК) на 4 види палива кожна. 
Заправлення автомобілів СВГ передбачено одною окремо стоячою газороздавальною 
колонкою. 
      На одній паливороздавальній колонці РМП одночасно може проводитись заправка 2-х 
автомашин.  
      Середня продуктивність  ПРК 40 л/хв. (2.4 м3/год).  
      Кількість відпущеного пального – 2310 м3 /рік 
      Фонд робочого часу ПРК– 2310/2,4 = 964 год/рік, оскільки колонок для нафтопродуктів 2 
то кожна може працювати по 964/2=482 год/рік 
     Для паливороздавальних колонок розрахунок викидів в атмосферне повітря проведений як 
для неорганізованого джерела викиду. Розрахунок викидів виконується  згідно «Збірника 
показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», Донецьк-2004. 

При заправці автотранспорту в атмосферне повітря виділяються неметанові леткі 
органічні сполуки (нафтові вуглеводні). 

Розрахунок проводиться для умов, при яких викиди максимальні. 
Кількість викидів в атмосферне повітря шкідливих речовин (кг/год) розраховується за 

формулою: 
М = Q х К х g 

 
де, Q-продуктивність паливо роздавальних колонок, м³/год ; 
       К-коефіцієнт, який залежить від концентрації парів палива 
      (для бензину К=0,000058, для дизельного палива К=0,000036) 
       g-густина палива (бензину-730, дизельного палива-830). (ДСТУ 4840:2007) 
 
 Отже викиди від ПРК складуть:  
              Мбенз.=2,4х0,000058х730=0,101 кг/год. 

 
    0,101 х 1000/3600 = 0,028 г/с 

       0,101 х 8760/1000 = 0,884 т/рік 
         

              Мдиз.=2,4х0,000036х830=0,071 кг/год. 
 

0,071 х 1000/3600 = 0,019 г/с 

0,071 х 8760/1000 = 0,621 т/рік 
 

      Оскільки, при заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки буде застосована 
система – зворотнє виведення парів рідких вуглеводнів (рекуперація), а процент 
пароповернення складає близько 90%, то викиди складуть: 

       Мбенз.= 
    0,101 х 1000/3600 = 0,028 г/с = 0,0028 г/с 

                                                 0,101 х 8760/1000 = 0,884 т/рік = 0,0884 т/р 
        Мдиз.= 

0,071 х 1000/3600 = 0,019 г/с = 0,0019 г/с 

       0,071 х 8760/1000 = 0,621 т/рік = 0,0621 т/рік 
   
Викиди пораховані максимальні, як для гіршого випадку. 
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Джерело № 4 (неорганізоване) Розрахунок втрат газу при проведенні технологічних 
операцій на АГЗП. 

 
(Розрахунок проведено згідно "Методики розрахунку втрат" галузевого стандарту 

України "Гази вуглеводневі скраплені" м. Київ Держнафтогазпром 2000 р.) 
 

Характеристика об’єкту: 
     - одна підземна ємність для скрапленого вуглеводневого газу пропан-бутан (V =20 м3  
максимальне заповнення 85%); 
     - насос для зливу СВГ з транспортної автоцистерни в ємність та подачі СВГ на заповнення 
балонів автотранспорту, встановлений на рамі ємності; 
     - насосний агрегат марки SKD 5,04 (потужність 4 кВт, напір 20-100 м); 
 
    Потужність АГЗП - 100 заправок/добу. 
    На ємностях для газу встановлено робочий запобіжний клапан ATSV-25 через відвічний 
клапан. 
    Злив з автоцистерни в ємність АГЗП здійснюється за допомогою гумотканних рукавів.               
Довжина рукавів-5 м. Діаметр рукава рідкої фази 40 мм, парової фази 32 мм. Звільнення 
рукавів від залишків здійснюється їх продувкою на свічку. 
    Контроль стану повітряного середовища на території АГЗП з виносом сигналу в пункт 
оператора здійснюється газоаналізатором. 
 
 

       Розрахунок втрат газу (кг) (під час зливу з автомобільних цистерн) 
здійснюється за формулою: 

 
Вu =Вu

р  +   Вu
n + Вu

nn,                                                                       
де    Вu

р - втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуарів або цистерн, кг;  
       Вu

n - втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуарів або цистерн, кг;  
       Вu

nn - втрати СВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об"єм резервуару або 
цистерни під час зливу СВГ, кг (викиди в атмосферне повітря відсутні); 
 

Вu
р = Рр х V рр, 

де         V рр -Об’єм рукава рідкої фази; 
              Рр -густина рідкої фази СВГ, кг/ м3 ; 
 
        Масова доля компонентів згідно сертифікату якості, % 
                    - Сума домішок - метану та етану, % -1,12 
                    - Сума пропану, % - 56,12                                            (рпропан) 
                    - Сума бутанів, % - 42,66                                              (рбутан) 
 
        При тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 15С° густина рідкої фази дорівнює згідно 
таблиць А1 та А2 відповідно: 
                            пропану                -     509 кг/ м3,        (р проп )        
                            бутану                  -     585 кг/ м3,        (р бутан )     
    

РР= 100/(Рпроп/p проп +Р бутан /p бутан  =  100 / ( 56,12/509+42,66/585) = 545,92 кг/ м3 

 
Vрр = 0,785 х 10 6 х d2

рр х Ірр                                                   
де       dрр - внутрішній діаметр зливно-наливного рукава, мм; 
           Ірр - довжина зливно-наливного рукава, м;  
           Vрр - об"єм зливно-наливного рукава,  м3; 

Vрр = 0,785 x 10-6 x 402 x 5,0 = 0,00628 м3 
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Вu
n  = pn    х    Пn , 

  
де        pn - густина парової фази   СВГ, кг/ м3; 
при тиску в резервуарі 0,8 МПа та температурі 15С° густина парової фази дорівнює:  
 
                                             пропану  - 15,28   кг/ м3.           (р проп ) 

бутану    -  20,56   кг/ м3,            (р бутан ) 
 

Рn=100/(Рпроп/r проп +Р бутан /r бутан = 100/( 56,12/15,28+42,66/20,56) =17,4 кг/м3 
 
             Vрn   -  об'єм рукава парової фази, м3; 
 

Vрn = 0,785 х  10 6 х   d2
рn х Ірn 

де       dрn - внутрішній діаметр рукава парової фази СВГ, мм; 
            Ірn - довжина рукава парової фази СВГ, м. 
                       Vрn = 0,785 х  10 6 х   322 х 5,0 = 0,004019 м3 

 
                        Вu

n = 17,398 x 4,019·10 -3 = 0,0426 кг 
                        Вu

р = 545,92 х 6,28· 10-3 = 3,4283 кг 
                        Вu = 0,0426 + 3,4283 = 3,498 кг 
 

Вихідні дані для розрахунку: 
 

Вu 3.4709 Пp 6,38*10-3 Pp 545.92 dpp 10 
 Вu

p 3,4283 Пn 2,453*10-3 pn 17.398 dpn 25 

Вu
n 0,0426   Ipp 5   

Вu
nn 0   Ipn 5   

        
      Вu

nn - Викиди СВГ в атмосферне повітря у вигляді парової фази, що заповнює об’єм 
резервуару, не відбуваються, за рахунок повернення парової фазив автоцистерну при 
застосуванні газової обв’язки. 
       Злив СВГ проводиться один раз за чотири доби (365 днів : 4 = 91 раз на рік), операція 
звільнення рукавів продовжується 30 хвилин.      Вu

nn  =0. 
 
                         Вu = 91 · 3,4709 = 315,85 кг/рік = 0,3159 т/рік 
                         Вu =( 3,4709 · 1000) / 30 х 60 = 1,9283 г/сек 
 
        Викиди забруднюючих речовин визначались згідно процентному складу бутану і 
пропану в газі (з наближенням): пропану - 57 %, бутану – 43%. 
        
 Таким чином викиди становитимуть: 
                                  - пропану Мс = 1,9283 · 0,57 = 1,0991 г/с; 
                                                    Мр = 0,3159 · 0,57 = 0,1800 т/р; 
 
                                  - бутану Мс = 1,9283 · 0,43 = 0,829169 г/с; 
                                                    Мр = 0,3159 · 0,43 = 0,1358 т/р; 
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 Під час наповнення балонів газобалонних автомобілів  
                         
                             Вгб = 6,5 · 10 6 · Рр = 6,5 х 10 6 · 545,92 = 3,5485 · 10-3 кг 
 де 6,5 – втрати газу з заправного пістолету, см3 
Операція наповнення балонів газобалонних автомобілів продовжується 5 хвилин, за добу 
проводиться заповнення 100 автомобілів. Протягом року 350 робочих днів. 
 
                          Вгб = 3,5485 · 10-3· 100·350 = 124,19 кг/рік = 0,124 т/рік 
                          Вгб = 3,5485 · 10-3·1000/( 5 ·60) =0,011828 г/сек = 0,011828 г/с 

 
Таким чином викиди становитимуть: 
 
                           - пропану Мс = 0,011828·0,57 = 0,0067 г/с; 
                                            Мр = 0,124 ·0,57 = 0,07 т/р; 
 
                           - бутану Мс = 0,011828·0,43 = 0,005 г/с; 
                                          Мр = 0,124 ·0,43 = 0,053 т/р; 
 

 Звільнення резервуару (від парової фази під час ремонту та пересвідчення). 
 

(пересвідчення проводиться один раз на вісім років) 
         Операція звільнення резервуару продовжується 60 хвилин продувається на свічу. 
Звільнення резервуару для ремонту проводиться після того, як з нього більшість газу (за 
умовами автоматизації може залишиться 5% газу) використана на заповнення балонів. 
Залишок відкачати компресором. До залишкового тиску 0,5 кг/см2. 
 

Вр = pn x V = 3,282·20 = 65,64 кг              0,006564 т/рік 
 

де,  pn -густина де pn-густина парової фази СВГ при тиску 0,5кгс/см2, кг/ м3; 
       V - об’єм резервуару м3; 

Вс = 65,64·1000 / 60 / 60 = 18,233 г/сек 
 

                           - пропан  Мр = 65,64 · 0,57 = 37,415 кг/р=37,414·10 -3 т/рік; 
                                           Мс = 18,233·0,57 = 10,392 г/с; 
                           - бутан    Мр = 65,64 · 0,43 = 28,225 кг/рік=28,225 ·10-3 т/рік; 
                                           Мс = 18,233·0,43 = 7,840 г/с; 
 
Операція відбувається 1 раз на 8 років. 
 

 Втрати газу під час ремонту трубопроводів та запірної арматури. 
Операція звільнення трубопроводу перед ремонтом відбувається їх продувкою на свічу                    

 
Вза =Вза

р  +   Вза
п  = 0,514 + 5,636·10-3= 0,5196 кг/рік     0,5196·10-3т/рік 

 
Вза

р - втрати рідкої фази СВГ під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом або 
ремонтом запірної арматури, кг ; 
Вза

п - втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом або 
ремонтом запірної арматури, кг ; 
Вза

прод- втрати СВГ у паровій фазі під час продувки трубопроводу після його ремонту або 
ремонту запірної арматури, кг ; 
Vтр - об’єм трубопроводу рідкої фази СВГ, який необхідно звільнити перед ремонтом, м3; 
Vтп - об’єм трубопроводу парової фази СВГ, який необхідно звільнити перед ремонтом, м3; 
 

Vзап = 0,785 ·10-6 · 202 · 3 = 9,42·10-4 м3 
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                   Вза

р = рр · Vтр =545,92 · 9,42·10-4= 0,514 кг/рік 
                   Вза

п = pn · Vтп =3,282· 1,717·10-3 = 5,636·10-3 кг/рік 
 
                   Vзап = 0,785 · 3,5 · 252·10-6 = 1,717·10-3 м3 
           - пропан 
                      Мр = 0,5196 · 0,57 = 0,296 кг/р=0,296·10-3 т/рік; 
           - бутан 
                      Мр = 0,5196 · 0,43 = 0,224 кг/рік=0,224·10-3 т/рік; 
 

Pp Ipp Ipn рn dpp dpn 
545,92 3 3,5 17.398 10 25 

 
     Втрати газу під час перевірки запобіжних клапанів 

 
                              Взап = 3.16 х   х Fх В х SQRT (P1 + 0.1) х рn                                                                                               
  
де             - коефіцієнт втрати газу; 
                F  -   площа найменшого перерізу поточної частини сідла клапана,см2; 
                В -    коефіцієнт ; 
                Р1 - максимально надмірний тиск перед запобіжним клапаном, МПа; 
         Враховуючи, що запобіжні клапани облаштовані відсічними клапанами, втрати під час 
опосвідчення клапанів відсутні. 

 
 Втрати газу під час ремонту насосу. 

   Звільнення насосу перед ремонтом відбувається продувкою його на свічу (Джерело №3) 
               Вк   = рn х VH + Вза

р  =545,92·15·10-3+0,514=8,7028 кг/рік= 8,7028 ·10-3 т/рік 
               Vн =15·10-3 м3 об’єм порожнини насосу. 
 
Ремонт насосу виконується 1 раз у рік. 
                          пропану Мр = 8,7028 ·10-3 ·0,57 = 4,961·10-3 т/р; 
                          бутану Мр = 8,7028 ·10-3 ·0,43 =3,742 ·10-3 т/р; 
 

 Втрати газу під час очищення фільтру. 
    Звільнення фільтру перед ремонтом відбувається продувкою його на свічу (Джерело №3) 
                 Вф = К·(pn·Vф+ Вза

р) = 12·545,92·3·10-3= 19,653 кг/р = 0,0196 т/р 
                 К=12 – кількість очищень за рік. 
 
Vф - об’єм порожнини фільтру та трубопроводу до запірної атматури, м3 
                 - пропан Мр = 0,0196 · 0,57 = 0,011172 кг/р=1,1172·10-5 т/рік 
                 - бутан Мр = 0,0196 · 0,43 = 0,08428 кг/р= 8,428·10-5 т/рік 
 

 Втрати газу під час зберігання (природні втрати)  
     Розрахунок втрат газу в кілограмах за добу здійснюється за формулою: 
 

Взб = 0,001· Нзб · Vзб ·рр =0,001·0,207·17· 545,92=1,92109 кг/добу 
 
де Нзб - Норма природних втрат під час зберігання СВГ, кг/т за добу при температурі 
зберігання 26С°    - 0,207 
     Vзб - об’єм рідкої фази СВГ у ємностях, в яких він зберігається (м3) =17. 
      рр - густина рідкої фази СВГ, кг/ м3 -  545,92 
 
 



 32

Таким чином викиди становитимуть: 
 
                     - Мс = 1,92109 кг/добу ÷ 24 ÷ 3600 ·1000 = 0,0222 г/с; 
                     - Мр =1,92109 кг/добу ·350 = 0,6723 т/р. 
 
Розрахунок по речовинах виконується аналогічно джерелу № 3: 
Таким чином викиди становитимуть: 
                     - пропану Мс = 0,0222·0,57 = 0,01265 г/с; 
                                      Мр = 0,6723 ·0,57 = 0,3832 т/р; 
 
                     - бутану   Мс = 0,0222·0,43 = 0,009546 г/с; 
                                     Мр = 0,6723 ·0,43 = 0,2890 т/р; 
 
      Продувка резервуарів після ремонту проводиться інертним газом, з балонів за допомогою 
редукторів. Викиди забруднюючих речовин при цьому відсутні. 
 
Максимальні сумарні річні викиди газу при регламентних роботах 
(ремонті – раз на 8 років, або перевірка обладнання): 
 
                                          Мр = 65,64 +0,5196 +8,7028 +19,653= 94,515 кг/р = 0,0945 т/р 
 
               - пропану Мр = 0,0945·0,57 =0,053865 т/р; 
                - бутану Мр = 0,0945·0,43 =0,04063 т/р; 
 
    Максимальні технологічні викиди (під час нормальної роботи АГЗП): 
 
                   Мр = 315,9+672+124=1111,9 кг/р = 1,1119 т/р 
                   Мс = 1,9283+0,0222= 1,9505 г/с 
 
                       - пропану Мс =1,9505 ·0,57 =1,111 г/с; 
                                        Мр = 1,1119 ·0,57 =0,6466 т/р; 
                       - бутану Мс = 1,9505 ·0,43 =0,8387 г/с; 
                                     Мр = 1,1119 ·0,43 =0,47811 т/р; 
 
      В якості максимальних секундних технологічних викидів прийняті викиди з наступних 
джерел: 
- викиди СВГ під час зливу з АТЦ (продувка заправних шлангів); 
- викиди СВГ під час зберігання (втрати при зберіганні). 
 

Мг/с  = 0,0095+0,8291+0,01265+1,0991=1,9504 г/с; 
 

               - пропану Мр = 1,9504·0,57=1,111 г/с; 
               - бутану Мр = 1,9504·0,43 =0,838 г/с; 
 
      Викиди СВГ під час заправлення автомобільних ГБУ в максимальних секундних викидах 
не враховані так як під час заправлення автомобілів СВГ з АТЦ не ведеться. 
 
      В якості максимальних річних викидів прийняті викиди з наступних джерел: 
- звільнення резервуару СВГ на пересвідчення – 1 раз на 8 років; 
- викиди газу під час ремонту насосу – 1 раз на рік; 
- викиди газу під час під час ремонту трубопроводів та запірної арматури – 1 раз на рік; 
- викиди газу під час очищення фільтрів – 12 разів на рік; 
- викиди СВГ під час зливу а АТЦ 91 разів на рік;            
- викиди СВГ під час зберігання (втрати з ємності); 
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- викиди СВГ під час наповнення балонів газобалонних автомобілів –100 заправлень за добу. 
 

Мр = 65,64+8,7+0,5196+19,65+315,9 +672+124,0=1206,4=1,2064 т/р; 
 

               - пропану Мр = 1,2064 ·0,57=0,6877 т/р; 
               - бутану Мр = 1,2064 ·0,43 =0,5187 т/р; 
 

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу 
 Код   Найме  ГДК  ГДК  ОБРД   Клас 
 речо- нування  м.р.  с.д.    Викид  речо   небез 
 вини          вини    пеки 
   забр. мг/  мг/  мг/   г/сек  т/рік   
   реч.  м3  м3  м3       
 402  Бутан  200  -    0,838  0,5187  4 
 10304 Пропан  -  -  65  1,111  0,6877  - 

                                  
                                ВСЬОГО                                                 1,949     1,2064 
 
   Таким чином, концентрації забруднюючих речовин не будуть суттєво впливати на 
атмосферу. 
    При одоризації газу, для того щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним 
чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання, на  1т скрапленого газу 
добавляють приблизно 60 г одоранту. Тому в нашому випадку кількість одоранту 
становитиме  0,0000023  г/сек, та 0,000072 т/рік. 
      Таким чином, концентрації забруднюючих речовин не будуть суттєво впливати на 
атмосферу. 
 

   Пропозиції по нормативах ГДВ    
 №   Найменування Викиди  забруднюючих 
дж  Код речовини речовин  
     г/сек  т/рік 
         
4  402  Бутан  0,838  0,5187 

 10304  Пропан  1,111  0,6877 

 1728 
 Одорант  
(Етилмеркаптан)  0,0000023  0,000072 

   Всього  1,949  1,2064 
  

Санітаpно - захисна зона (СЗЗ) 
      «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» (ДСП 
№ 173-96) межі СЗЗ для АГЗП не встановлені. 
        За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газо 
заправний пункт (АГЗП) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище 
бути прирівняний до АЗК зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення 
нормативним розміром в 50 м. Оскільки АГЗП знаходиться на території АЗК, санітарно-
захисну зону  слід приймати  як для багатопаливної АЗК - 50м. СЗЗ - 50м витримується. 
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Джерело № 5  (неорганізоване площадочне) автотранспорт,  заїзд і виїзд з території АЗК 
 
      Для визначення викидів забруднюючих речовин при переміщенні автотранспорту по 
території підприємства використовується «Методику розрахунку викидів забруднюючих 
речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів», яка  затверджена наказом 
Держкомстату №452 від 13.11.2008р. п.4.2 
      В середньому за добу заправляється до 350 автомобілів враховуючи бензовози, газовози та 
мусоровози які обслуговують АЗК, тобто 350 автомобілів в добу, проходить по території АЗК, 
з яких 170 на бензині, 80 на дизельному паливі та 100 на скрапленому-вуглеводневому газі 
(згідно п.5.3.2). 
     Умовний пробіг одного автомобіля по території АЗК складає 0,1км. 
     В середньому розхід палива транспортного засобу: 
 - бензин та дизпаливо складає 8л (6кг) - 100км.  
 - скраплений вуглеводневий газ (СВГ) 12л (6,5кг) - 100км.  
 
   Оскільки пробіг по території буде 0,1км, то розрахунковим методом визначаємо, що один 
автомобіль спалює за час перебування на АЗК (за цикл в'їзд і виїзд) 0,000006т рідкоко палива 
або 0,0000065 - СВГ. 
       А якщо врахувати що за добу по території проходить 350 автомобілів, (170 на бензині, 80 
на дизельному паливі та 100 на скрапленому газі), то розрахунковим методом визначаємо, що 
за добу на території АЗК спалюється 170 х 0,000006т  = 0,00102т  бензину, 80 х 0,000006т  = 
0,00048т дизельного палива та 100 х 0,0000065т  = 0,00065т - СВГ . 
 
       При роботі двигунів у повітря надходять забруднюючі речовини та парникові гази, до 
яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, вуглекислий газ, сажа, 
неметанові леткі органічні сполуки. 
       У зв'язку з тим, що заправка транспортних засобів проводиться тільки неетильованим 
бензином, тому викиди аерозолю свинцю - відсутні. 
       Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від роботи двигунів 
внутрішнього згоряння розраховуємо за формулою: 
 

Вij = Мi · Аij 
де:  
Вij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім свинцю) i-ю групою 
техніки, кг;  
Мi - обсяги спожитого палива i-ю групою техніки, т;  
Аij - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу i-ю групою 
техніки, кг/т. 
 
Оксид вуглецю:   0,00102 х 201,8 = 0,205 (бензин)  
                              0,00048 х 36,2 = 0,0173 (дизпаливо) 
                              0,00065 х 201,8 = 0,131 (СВГ) 
 
                               0,205 + 0,0173 + 0,131 = 0,353 кг/год 
                               0,353 кг/год х 1000/3600 = 0,098 г/с 
                               0,353 кг/год /1000 х 365 = 0,128 т/рік 
 
По інших речовинах розрахунок аналогічнй. 
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Таким чином викиди складуть (кг/доба): 
Назва З/Р Бензин Дизпаливо СВГ 

Оксид вуглецю 0,205 0,0173 0,131 
Діоксид азоту 0,022 0,015 0,0136 
Діоксид сірки 0,00102 0,00206 0,00065 
НМЛОС 0,029 0,0039 0,0167 
Сажа ---- 0,00184 - 
Вуглекислий газ 
(двоокис вуглецю) 

3,246 1,506 - 

Бенз(а)пірен ---- 0,000014 ---- 
 
Отже викиди від автотранспорту що проходить по території АЗК становитимуть:  

Назва З/Р г/с т/р 
Оксид вуглецю 0,098 0,128 
Діоксид азоту 0,014 0,0184 
Діоксид сірки 0,00103 0,00136 
НМЛОС 0,0137 0,0181 
Сажа 0,00051 0,00067 
Вуглекислий газ (двоокис 
вуглецю) 

1,32 1,734 

Бенз(а)пірен 0,0000038 0,0000051 
          
       Викиди від автотранспорту що проходить по території АЗК, пораховані як максимально-
можливі, для максимального навантаження АЗК, як для гіршого випадку. 
 
     Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту не нормуються, але враховуються при 
визначенні концентрацій. 
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Джерело № 6  (неорганізоване) випари при жарці в фритюрницях та на електроплитах 
 які надходять в вентиляційні канали 

 
    В будівлі АЗК запроектовано кафе для харчування водіїв та пасажирів. Обслуговування 
відвідувачів здійснюється через барну стійку; працює на напівфабрикатах і готових продуктах 
з вузьким асортиментом і невеликим об’ємом по реалізації, в т.ч.: спиртні, гарячі, холодні 
напої, салати з натуральних і консервованих продуктів, морозиво, мучні та кондитерські 
безкремові випічки заводського виготовлення. Їжа подається в столовому посуді 
багаторазового використання. В гарячому та  холодному цеху проводиться обробка продуктів 
які зберігаються в холодильниках. У гарячому цеху запроектовано: електрична  плита,   
фритюр 2-х секційний, мікрохвильова піч, виробничі столи, раковина для миття рук та мийка-
ванна. В холодному цеху запроектовано шафу холодильну, стіл холодильний, виробничі 
столи,  мийка-ванна. В овочевій запроектовано холодильна та морозильна шафи для 
зберігання овочів.   В мийці столового та кухонного посуду передбачено 2 ванни-мийки,  
виробничі столи для грязної і чистої посуди. 
 
      При смаженні продуктів в олії у повітря надходять акролеїн у кількості 0,084г/400кг, або 
0,00021г/кг. Викид повітря здійснюється витяжками в вентканал. Для запобігання викидів 
жирів у атмосферне повітря на витяжках встановлений жировлювлювач. Ефект очищення від 
жирів - 98%. 
 
Розрахунок викидів від електроплит: 
 
Плита індукційна 4-х конфоркова 14 кВт, час роботи 24 годин/добу, 9 кг/год. 
Час роботи на добу – 24 годин, 350 днів на рік. 
Коефіцієнт одночасності роботи обладнання – 0,7 
Викиди акролеїну будуть складати: 
 
Мс = 9 х 0,00021 х 0,7/3600 = 0,00000036 г/сек 
Мр = 9 х 0,00021 х 24 х 350 х 10-6 = 0,000015 т/рік 
 
Розрахунок викидів від фритюрниці: 
        
Фритюр двохсекційний 2 х 4л, 4 кВт, час роботи 24 годин/добу, 8 кг/год. 
За годину обсмажується – 8 кг продукції. 
Час роботи на добу – 24 годин, 350 днів на рік. 
Викиди акролеїну будуть складати: 
 
Мс = 8 х 0,00021/3600 = 0,00000046 г/сек 
Мр = 8 х 0,00021 х 24 х 350 х 10-6 = 0,000014 т/рік 
 
Отже сумарний викид акролеїну в вентканали складуть: 
Мс = 0,00000036 + 0,00000046 = 0,00000082 г/сек 
Мр = 0,000015 + 0,000014 = 0,000029 т/рік 
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
підприємством 

Згідно „Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та 
громадян-підприємців”, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього 
природнього середовища України №108 від 09.03.2006р. 
 

Код Забруднююча речовина, 
найменування 

Фактичний обсяг 
викидів (т/рік)  

Потенційний обсяг 
викидів (т/рік)  

Порогові значення 
потенційних 
викидів для взяття 
на державний облік 
(т/рік)  

06000 Вуглецю оксид  0,128 1,5 
04001 Діоксид азоту  0,0184 1,0 
05001 Діоксид сірки  0,00136 1,5 
03004 Сажа  0,00067 0,3 
11004 Акролеїн  0,000029 0,004 
13101 Бенз(а)пірен  0,0000051 5,0х10-7 
07000 Двоокис вуглецю   1,734 500 

11000 

Неметанові леткі 
органічні сполуки 
(НМЛОС), в тому числі: 

 3,6181 1,5 

Бензин  2,3317  
Вуглеводні граничні (С12-
С19) 

 0,08  

Бутан  0,5187  
Пропан   0,6877  
Етилмеркаптан  0,000072  

Усього для підприємства   5,50  
Найбільш поширені забруднюючі речовини 

06000 Вуглецю оксид  0,128 1,5 
04001 Діоксид азоту  0,0184 1,0 
05001 Діоксид сірки  0,00136 1,5 
03004 Сажа  0,00067 0,3 
11004 Акролеїн  0,000029 0,004 
13101 Бенз(а)пірен  0,0000051 5,0х10-7 
Усього  0,148  

Небезпечні забруднюючі речовини 

11000 

Неметанові леткі 
органічні сполуки 
(НМЛОС), в тому числі: 

 3,6181 1,5 

Бензин  2,3317  
Вуглеводні граничні (С12-
С19) 

 0,08  

Бутан  0,5187  
Пропан  0,6877  
Етилмеркаптан  0,000072  

Усього   3,6181  
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта 

07000 Двоокис вуглецю   1,734 500 
Усього   1,734  
 

Аналіз кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
підприємством приведений в таблиці, показав, що по потужності викидів в атмосферу 
підприємство підлягає постановці на державний облік по неметанових летких органічних 
сполуках (НМЛОС) та бенз(а)пірену.   
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Зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферу досягається шляхом: 
- обладнання резервуарів зберігання палива системою повернення парів 
нафтопродуктів при їх заповненні (пароповернення); 
- застосування імпортних паливо-роздавальних колонок «Tokheim Quantium» з 
системою рекуперації парів нафтопродуктів; 
- встановлення на дихальних трубах резервуарів зберігання палива 
непромерзаючих дихальних клапанів OPW, які забезпечують надмірний тиск в 
резервуарах 25 кПа і, відповідно, зменшують випаровування нафтопродуктів; 
- озеленення території; 

 
 Розгляд можливих аварійних ситуацій. 
Аварійні ситуації можливі при аварійному виливі нафтопродуктів у навколишнє 

середовище  або  їх загорянні. При цьому можливе забруднення грунту, підземних вод і 
атмосферного повітря. 

Для аварійного розливу нафтопродуктів запроектований резервний резервуар, об’ємом 
10м3. Отже при виникненні аварійної ситуації з бензовозом, необхідно використовувати 
резервний резервуар. 

В разі коли резервний резервуар заповниться бензином можливі викиди в атмосферне 
повітря від дихального клапану резервного резервуару. Отже згідно  («Сборник методик по 
расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами» 
(Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986) можливі викиду складуть: 

 
         а) випаровування бензину  
    
   Резервний резервуар    -                              10 м3 

   Приймемо по максимому, і вважатимемо в рік можливі дві аварійних ситуації, тобто річна 
витрата бензину який буде в резервному резервуарі складатиме - 20 м3 

      Від резервного резервуара відходить окремий дихальний клапан висотою 6,5м. Фонд 
робочого часу дихального клапана  - 8760 год/рік. Режим експлуатації – «мірник».   
 
Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів за рахунок випаровування , 
кг/год: 

Пр = 2,52 х Vр
ж

 x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9, 
де      Vр

ж - річний об'єм рідини, м3/рік; 
          Mn - молекулярна маса парів рідини, середнє значення якої приймається згідно 
методики [13] табл.2.9, в залежності від температури початку кипіння бензину, г/моль;    
n - коефіцієнт ефективності газовловлювального обладнання резервуара, n= 0; 
Ps(38) - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С, ([13] Додаток 6 табл.П.6.1) 
залежить від значення еквівалентної температури початку кипіння рідини , яка 
розраховується: 

Назва 
нафтопродукту 

   
  Ps(38) 

бензин А92 652 
К5x , К5т - коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів Ps(38) температури газового 
середовища, відповідно у холодний та теплий періоди року. 
Для підземних двостінних металевих резервуарів температура газового простору за 6 
найбільш холодних місяців визначається за формулою: 

tр
г х    =  К1x + К2х х tа х  + К3x х tр

ж х 

 

Назва 
нафтопродукту 

tа х °С tр
ж х °С К1x К2х К3x   tр

г х 
°С         

Ps(38) 
ГПа 

К5х 

бензин А-92 -1,1 3 1,62 0,19 0,74 2,7 652 0,226 
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          за 6 найбільш теплих місяців визначається за формулою: 
tр

г т    = К4 х (К1т + К2т х tа т  + К3т х tр
ж т ) 

 
Назва 
нафтопродукту 

tа т °С tр
ж т 

°С 
К1т К2т К3т К4 tр

г т °С Ps(38)   
ГПа 

К5т 

бензин А-92 15,1 14 6,1 0,17 0,36 1 15,3 652 0,366 
 
де    tа х  і tа т  - середнє арифметичне температури атмосферного повітря відповідно за 6 
найбільш холодних і 6 найбільш теплих місяців року, °С; 
К1x , К2х , К3x  і К1т , К2т , К3т  - коефіцієнти за 6 найбільш холодних і 6 найбільш теплих 
місяців року,( приймаємо з табл.П.3.1[13])  ; 
К4 - коефіцієнт, який для підземних резервуарів рівний 1; 
tр

ж х  і tр
ж т  -середні температури нафтопродуктів в резервуарах в 6 холодних і в 6 теплих 

місяців. 
 К6 - поправочний коефіцієнт, шо залежить від тиску насичених парів  Ps(38)    
і оборотності резервуара П (розраховується згідно Додатку 4 [13]) 
 

П = Vр
ж  / Vр 

 де    Vр
ж - річна витрата бензину, м3 /рік; Vр - об'єм резервуара, м3 

 
Назва 
нафтопродукту 

Vр
ж м3 

/рік 
Vр    м3  П Ps(38)   

ГПа 
К6 

бензин А-92 20 10 2 652 4,01 
 
К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технологічного оснащення і режиму 
експлуатації 
Згідно табл.П.5.1[13]   для резервуара, що обладнаний дихальним клапаном і працює в режимі 
"мірник",    К7 =   0,95. 
Масовий викид в атмосферу забруднюючих речовин з резервуарів, кг/год: 
 

Пр = 2,52 х Vр
ж

 x Ps(38)x Mn х (К5x + К5т) х К6 х К7 х (1-n) х 10-9, 
 

Пр ( А-92)  = 2,52 х 20 х 67,8 х 652 х (0,226+0,366) х 4,01 х 0,95 х 10-9 = 0,00502 кг/год 
 

0,00502 х 1000/3600 = 0,00139 г/с 

0,00502 х 8760/1000 = 0,0439 т/рік 
Розрахункова таблиця викидів парів бензину в атмосферне повітря 

Vр
ж 

м3/рік 
Ps(38)   
ГПа 

Mn г 
/моль 

К5x К5т К6 К7 

мірник 
n Пр   г/с N       

год/рік 

мірник 

Пт/рік  
т /рік 
мірник 

20 652 67,8 0,226 0,366 4,01 0,95 0 0,00139 8760 0,0439 
де N - фонд робочого часу, год/рік. 
Всього по джерелу: 

Назва 
нафтопродукту 

П 
г/с 

Пт/рік 

т /рік 
бензин 0,00139 0,0439 

 
Можна зробити висновок, що навіть при виникненні аварійної ситуації на АЗК викиди 

мінімальні, і не будуть впливати на атмосферу. 
 Що до резервуарів зберігання палива, то у разі зміни тиску в міжстінному просторі 

резервуара, що сигналізує про пошкодження одної із стінок (резервуари на АЗК двостінні), 
виконується перекачка палива з даного резервуару в автоцистерни. 
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Також, в зоні де проводяться операції з нафтопродуктами та можливий їх розлив, 
передбачена система перехвату пролитого палива водовідвідними лотками з відведенням їх на 
локальні очисні споруди  (сепаратор нафтопродуктів). 

 
   З метою запобігання аварійних ситуацій проектом передбачено : 
1) застосування сучасного обладнання, що має високу надійність захисту по      

запобіганню аварій ; 
2) при прийманні нафтопродуктів в підземні ємності з застосуванням швидкозмінних 

герметичних муфт та системи повернення парів палива до транспортної ємності викид в 
атмосферне повітря на фронті приймання відбувається виключно від проливів та за рахунок 
неповної герметичності трактів подачі палива та повернення витіснених парів. 

3) автоматизація процесу заправки автотранспорту. 
 

Засоби заправки автомобілів з подвійним процесом заправки і автоматизацією 
виключають можливість виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з роботою 
технологічного устаткування. 

З метою запобігання і своєчасного гасіння пожежі проектом передбачені проти-пожежні 
заходи, блискавкозахист, заземлення і захист від статичної електрики обладнання і мереж, 
використання первинних засобів пожежогасіння, вогнегасники, пісок. 

 
      Що до аварійних викидів в атмосферу то вони можливі при роботі резервного 
дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), але як показує практика перебої з 
централізованим електропостачанням в м.Чернігів бувають вкрай рідко, або взагалі не 
бувають, тому викиди мінімальні. 
       На даному автозаправному комплексі на випадок відключення електроенергії, як резервне 
живлення АЗК передбачено резервну дизельелектростанцію (ДЕС)  типу Р40-1 P=32кВт 
S=40кВА фірми FG Wilson контейнерного типу "МАDЕК". 
 
       Резервний дизель-генератор захищений шумопоглинаючим  і водонепроникним кожухом 
з дверцями і встановлений на рамі. Викид відпрацьованих газів від дизель-генератора 
здійснюється через вихлопні трубопроводи і металевий глушник, що поставляється в 
комплекті з дизель-генератором.   
       Для визначення можливих викидів забруднюючих речовин при роботі дизельгенератора 
використовуємо „Методику расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельних установок. Санкт-Петербург 2001.”  
        При роботі дизельгенератора в атмосферне повітря викидаються: оксид вуглецю (СО), 
оксид азоту (NO), вуглеводні (СН), сажа (С), діокид сірки (SO2), формальдегід (СН2О), 
бенз(а)пірен (БП).  
       За рік дизельгенератор може працювати 48 год (оскільки є аварійним джерелом живлення 
на АЗК). 
       В – споживання пального дизельгенератором; 
 
                                        В год. = 8,4 л/год = 7 кг/год; 
                                        В  річна = 7 х 48 / 1000 = 0,336 т/рік; 
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     Згідно п.8 (Арк10) даної методики, для стаціонарних дизельних установок закордонного 
виробництва, які відповідають вимогам природоохоронного законодавства країн 
Європейського Союзу, значення викидів по табл..1,2,3,4 даної методики можуть бути 
зменшені по СО в 2 рази; NO в 2,5 рази; CH, C, CH2O і БП в 3,5 рази. 
       Таким чином викиди складуть: 
       Максимальний викид речовини (г/с), визначається по формулі: 
 

Мі = (1/3600) х еМі х Рэ 
МСО = (1/3600) х 3,6 х 32 = 0,031 г/с 
МNО = (1/3600) х 4,1 х 32 = 0,036 г/с 
МСН = (1/3600) х 1,02 х 32 = 0,009 г/с 
МС   = (1/3600) х 0,2 х 32 = 0,0017 г/с 
МSО2 = (1/3600) х 1,1 х 32 = 0,0097 г/с 
МCH2O = (1/3600) х 0,042 х 32 = 0,00037 г/с 
МБП = (1/3600) х 0,000003 х 32 = 0,000000026 г/с 
Валовий викид речовини (т/р), визначається по формулі: 
 

Wэі = (1/1000) х qэі х Gт 
 
WСО = (1/1000) х 15 х 0,336  = 0,00504 т/р 
WNО = (1/1000) х 17,2 х 0,336  = 0,00577 т/р 
WСН = (1/1000) х 4,2 х 0,336  = 0,00141 т/р 
WС   = (1/1000) х 0,85 х 0,336  = 0,0002856 т/р 
WSО2 = (1/1000) х 4,5 х 0,336  = 0,001512 т/р 
WCH2O = (1/1000) х 0,17 х 0,336  = 0,000057 т/р 
WБП = (1/1000) х 0,000015 х 0,336  = 0,000000005 т/р 
         
    Розрахунки викидів забруднюючих речовин від дизельної електростанції виконано на 
основі паспортних даних. 
          Оскільки викиди нормуються тільки від стаціонарних джерел, то порівняльна таблиця 
викидів з встановленими нормативами на викиди згідно Наказу №309 від 27.06.2006р. 
необхідна для викидів від дизельгенераторної установки. 
 
    Розрахунок об’єму  відпрацьованих газів від дизельгенератора  здійснюється по згаданій 
вище методиці та з врахуванням паспортних даних дизельної установки: 
 

G or = 8,72 х 10-6 х 250 х 32 = 0,06976 кг/с (розхід відпрацьованих газів) 
 

Y or = 1,31 / (1+450/273) = 0,494 кг/ м3 (питома вага відпрацьованих газів) 
 

Q or = 0,06976 / 1,31 = 0,053 м3/с  (при нормальних умовах О 2 =11,11%), а при вмісті кисню 
15% обє’мний розхід відпрацьованих газів складе 0,071 м3/с   

 
 Розрахунок концентрацій: 

МСО = 0,031 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 436,6 мг/ м3 
МNО = 0,036 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 507,02 мг/ м3 
МСН = 0,009 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 126,7 мг/ м3 
МС   = 0,0017 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 23,9 мг/ м3 
МSО2 = 0,0097 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 136,6 мг/ м3 
МCH2O = 0,00037 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 5,2 мг/ м3 
МБП = 0,000000026 г/с х 1000/0,071 м3/с  = 0,00036 мг/ м3 
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      Об’єм відпрацьованих газів в даному випадку порахований згідно „Методика расчета 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельних установок. Санкт-
Петербург 2001р.” з  вмістом кисню15%. 
     Згідно Наказу №309 від 27.06.2006р. (Про затвердження нормативів граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел), встановлені нормативи на викиди, за 
умов величини масової витрати:    

Назва речовини  Величина масової 
витрати, г/год 

Встановлені 
нормативи,  мг/ м3 

Клас 
небезпеки 

Оксид вуглецю 5000 250 4 
Оксид азоту 500 500 3 
Сажа 500 50 3 
Діоксид сірки 5000 500 4 
Формальдегід 100 20 2 
Бенз(а)пірен 0,5 0,1 1 

      
Згідно Наказу №309 від 27.06.2006р. встановлені нормативи на викиди 

Назва речовини  Величина 
масової витрати 

в нашому 
випадку, г/год 

Концентрація 
забруднюючої 
речовини, мг/ 

м3 

Встановлені 
нормативи,  мг/ 

м3 

Клас 
небезпеки 

Оксид вуглецю 111,6 < 5000 436,6 - 4 
Оксид азоту 129,6 < 500 507,02 - 3 
Сажа 6,12 < 500 23,9 150 3 
Діоксид сірки 34,92 < 5000 136,6 - 4 
Формальдегід 1,332 < 100 5,2 - 2 
Бенз(а)пірен 0,000093 < 0,5 0,00036 - 1 

 
    Враховуючи, що вплив дизельгенераторної установки на атмосферне повітря носить 
тимчасовий характер - проектуючий дизельгенератор є аварійним джерелом 
електропостачання на АЗК на випадок відключення електроенергії, таким чином, 
концентрації забруднюючих речовин не будуть суттєво впливати на атмосферу. 
 

 Наявність позитивних екологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації 
проектованої діяльності 

 
Позитивними екологічними аспектами реалізації проекту є : 
1) відсутність скидів побутових і виробничих стічних вод у водний об’єкт; 
2) відсутність твердих відходів виробництва ; 
3) розсіювання викидів шкідливих речовин в межах СЗЗ, відсутність показників 

приземних розрахункових концентрацій, які б перевищували ГДК населених пунктів; 
 

Позитивними соціальними та економічними аспектами є : 
1) створення робочих місць; 
2) відпуск високоліквідної продукції ; 
3) збільшення надходжень у місцевий і державний бюджет; 
4) забезпечення населення якісним та більш дешевим паливом; 

 
Отже з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля планової діяльності 

можна зробити висновок, що вплив при експлуатації об’єкту мінімальний розсіювання 
забруднюючих речовин відбувається в межак санітарно-захисної зони, і їх максимальні 
концентрації в наземному шарі атмосфери не перевищують норм ГДК і становлять при 
повному штилі менше 0,1 ГДК. 

Транскордонний вплив відсутній. 
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5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності. 
 

Будівельно-монтажні роботи  при будівництві АЗК здійснюються із дотриманням вимог 
природно-охоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього 
природного середовища земель, надр, водних об’єктів, атмосферного повітря, рослинного та 
тваринного світу від забруднення та пошкодження. Тимчасові автомобільні під’їзні шляхи 
влаштовуються з урахуванням вимог щодо запобігання пошкодженню дерево-чагарникової 
рослинності.  Зменшення концентрації забруднювачів у приземному шарі атмосферного 
повітря нижче санітарних норм прогнозується за рахунок існуючих зелених насаджень.  

Під час будівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення 
виконуються вже безпосередньо на межі будмайданчика. Застосування морально застарілої 
техніки проект не передбачає. У складі проекту організації робіт передбачені стандартні 
противібраційні заходи. У цілому вібраційний вплив будівельних робіт на населення, 
персонал, ґрунти та конструкції несуттєвий. Проектована 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 і екзогенних явищ природного й техногенного походження.  

Не допускається відведення всіх поверхневих стічних вод з території будівельного 
майданчику безпосередньо на рельєф без здійснення інженерних протиерозійних заходів, що 
надійно попереджають виникнення осередків виникнення техногенної ерозії ґрунтів. Проект 
не передбачає недопустимого скидання води поверхневого стоку у непроточні водойми у 
замкнуті лощини, які схильні до заболочування; у розмивні яри – без заходів щодо укріплення 
схилів. Передбачене знесення зелених насаджень повинно в обов’язковому порядку 
компенсувати створення нових насаджень у місцях вказаних відповідними службами. 
Організація робіт по знесенні зелених насаджень повинна передбачати їх поступовість і 
поетапність, які б дозволяли місцевій фауні своєчасно мігрувати за межі території 
будівництва. 

Заїзди до будівельного майданчика з вул. 1-го Травня, виїзд на вул. Генерала Бєлова. 
Водопостачання будівельної ділянки передбачено від міського водопроводу, з 

встановленням тимчасового крану з водою на період будівництва. До влаштування 
водопроводу водопостачання відбувається привозною водою (бочка 3 м3).  

Електропостачання будівельної ділянки від проектуючої ЗТП, з встановленням 
тимчасового електричного щитка на період будівництва. 

Розташування силових розподільчих шаф і пускових силових ящиків показано на 
будівельному генплані. 

Монтаж будівельних конструкцій, навісу, будинку АЗК передбачається автомобільного 
крану КС-3575А. 

Для освітлення будівельної ділянки використовують інвентарні проектуючи щогли з 
прожекторами ПЕС-45, а для освітлення робочих місць - світильники з прожекторами ПЕС-25 
на переносних інвентарних стояках. 

Будівельна ділянка відгороджується тимчасовою огорожею не менше 2 м. В місці 
проходу людей огорожа при необхідності виконується з захисним дашком.  

Після закінчення будівельних робіт всі тимчасові споруди та мережі (водопостачання та 
електропостачання на період будівництва) повинні бути демонтовані. 

Згідно ДБН А.З.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва”, з врахуванням 
коефіцієнта на об’єм робіт, тривалість будівництва складає 7 місяців. 

Для обслуговування будівництва на площадці прийнято тимчасові будівлі і споруди із 
збірно-розбірних конструкцій, контейнерні і пересувній. 

Період будівництва – осінньо-зимовий сезон. 
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5.2 Використання в процесі провадження планової діяльності природних ресурсів. 
 

В процесі провадження планової діяльності  використовується земельна ділянка площею 
0,2480 га яка перебуває користуванні КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради,   
кадастровий номер: 7410100000:02:014:0198.  

Після закінчення будівельних робіт на ділянку для озелення території завозять родючий 
шар грунту і наносять його рівномірним шаром, створюючи поверхню, близьку до природної 
топографічної поверхні. Родючого грунту на благоустрій необхідно 135 м3.  

Площа озеленення території становить 1353,9 м2 ( газон партерний), суміш трави: 
рейграс пасовищний (60%); мітлиця біла (15%); вівсяниця лугова (25%). 

Насадження дерев не передбачається. 
 
5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумовими, вібраційними, світловими, 
тепловими та радіаційними забрудненням. 
 

Джерелами шуму на АЗК є: система повітряного опалення, яка складається з канального 
кондиціонера ARG 45R - 47дБ(А) і канального вентилятора RK 500х300 В3 – 62 дБ(А) , ПРК 
марки  " Tokheim Quantium ",- 70дБ(А) , канальні вентилятори в туалетах EDM-160 - 33 дБ(А), 
Очікувальні рівні шуму є менше гранично допустимих в 80 дБА екв, згідно вимог ДСН 
3.3.6.037-99 для робочих місць техперсоналу АЗК, тбл2, п.5. 

Отже з умов шуму робочі місця техперсоналу будуть відповідати ДсанПіН 3.3.6.037 . 
Згідно листа Інституту медицини праці № 40/818 від 6.07 2001 р.(за дорученням МОЗ) де 

вказано: експертизою встановлено, що вищезгадана продукція (ПРК) не впливає на стан 
здоров’я та безпеку працюючих і не підлягає гігієнічній експертизі згідно з ст. 16 Закону 
України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”.   

 Для зменшення шумового впливу установки системи повітряного опалення розміщені 
подальше від робочих місць і в підшивній стелі коридору. Захист від шуму виконується згідно 
з ГОСТ 12.1.003-76. 

Насадження кущів на території АЗК буде сприяти зменшенню шумового та порохового 
навантаження від магістральної вулиці. 

Для непроникнення шуму на прилеглу територію проектом передбачено відповідні 
конструктивні рішення для погашення шуму: 

  стіни будівель виконані з застосуванням шумопоглинаючого матеріалу; 
  вхідні двері та вікна забезпечені ущільнюючими прокладками; 
  для зменшення рівнів  шуму вентилятори монтуються на віброізоляторах, 

повітропроводи з’єднуються за допомогою гнучких вставок.  
  резервний дизель – генератор встановлений в глибині виділеної ділянки.  Робота 

дизель-генератора передбачена при аварійних ситуаціях (централізоване 
вимкнення електропостачання). 

Резервний дизель-генератор захищений шумопоглинаючим  і водонепроникним 
кожухом з дверцями і встановлений на рамі. Викид відпрацьованих газів від дизель-
генератора здійснюється через вихлопні трубопроводи і металевий глушник, що 
поставляється в комплекті з дизель-генератором.  

Передбачені заходи забезпечать непроникнення шуму на територію АЗК та прилеглу 
територію. 

Дані заходи забезпечать допустимі норми звукового тиску для денного (55 дБА) та 
нічного часу доби (45дБА) за «Санитарными нормами допустимого шума в помещениях 
жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. СН №3077-84». 

 
Розрахункові  еквівалентні рівні шуму 

На межі підприємства На межі  СЗЗ  
55 45 
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Для зниження рівня шуму проектом передбачено:  
 розміщення технологічного обладнання АЗК в глибині виділеної ділянки; 
 озеленення території; 
 використання сучасного малошумного технологічного обладнання; 
 в складі конструкції зовнішніх огороджуючи конструкцій використання 

ефективного термозвукоізолятора (жорсткі мінераловатні плити); 
 використання сучасної столярки з термо-звукоізоляційними прокладками і 

заскленням скло пакетами; 
 звукопоглинаючі підвісні стелі „Армстронг”. 

 
 

Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного  забруднення на 
проектованому об’єкті відсутні. 

Підприємство не здійснює операцій у сфері поводження з відходами. Шкідливі відходи 
здаються на утилізацію. 
 

5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому 
числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій. 

 
Перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання 

виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів 
 
Головними умовами зниження ризику аварій на АЗК є: 
 експлуатація технічно справного обладнання зі справним заземленням, 
 дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів, 
 герметизація системи зливу та наливу палива, обладнання, арматури, трубопроводів, 
 своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного 

обладнання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура), 
 дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 
 мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території АЗК під час приймання палива 

з автоцистерни, 
 дотримання протипожежного режиму, 
 наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації, 
 наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей, 
 наявність системи оповіщення (гучномовці, сирени), телефонного зв'язку, 
 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. 
 
Необхідності в додаткових проектних рішеннях чи інших заходах по зниження ризику 

аварій немає, окрім неухильного виконання вимог нормативних і регламентних документів 
щодо експлуатації об'єкту підвищеної небезпеки та організації всебічної професійної 
підготовки персоналу, зокрема відпрацювання готовності до локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій. 
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Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від забруднення 
атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 
канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 
небезпеки (НІ) за формулою: 

 ІНQНІ , 
де: НQі -  коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою: 

,
If

I CR
CHQ


  

де: СІ, - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової забудови,        
мг/м3; 

Rf x CI – референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини,  мг/м3; 
НQі =1 – гранична величина прийнятого ризику. 
 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (IСRI) від речовин, яким властива 
канцерогенна дія, розраховується за формулою: 
 

III xURCICR   
де: URІ, - одиничний канцерогенний ризик і-ої речовини,  мг/м3; 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 
забреднюючих атмосферу  (CRa), визначається за формулою: 

 Іa IRCCR , 
де IRCІ, - канцерогенний ризик і-ої речовини,  мг/м3; 
 
 

Назва речовини  Масові 
концентрації 

викидів, мг/м3 

ГДК, 
мг/м3 

RfC, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Сірки діоксид 0,0014  0,08  3 
Азоту діоксид 0,019  0,04 3 
Оксид вуглецю 0,13  3,0 4 
Бензин 0,011 5,0  4 
Вуглеводні 
граничні (С12-С19) 

0,021 1,0   4 

Пропан 2,49 65  4 
Бутан 1,88 200  4 
 
 
Розрахунок неканцерогенного ризику:  
 

HQ= 0,0014/0,08+0,019/0,04+0,13/3,0+0,011/5,0+0,021/1+2,49/65+1,88/200= 
 = 0,017+0,475+0,043+0,0022+0,021+0,038+0,0094=0,605 

 
HQ = 0,605 < 1 

 
Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1 
Гранична величина прийнятого ризику 1 
Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 
пропорційно збільшенню HQ 

Більш ніж 1 
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Згідно проведених розрахунків неканцерогенного ризику можна визначити що 

коефіцієнт небезпеки HQ становить < 1, а це значить що по табл.Ж.1 [9] ризик шкідливих 
ефектів Вкрай малий; 
 
 
Розрахунок канцерогенного ризику:  
 

Оскільки джерела викиду канцерогенних забруднюючих речовини на об’єкті відсутні, 
розрахунок канцерогенного ризику не проводився. Отже ризик планової діяльності для 
здоров’я людини можна вважати Прийнятний. 
 

Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності. 
Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку 

може вплинути впровідження об’єкта господарської діяльності, з врахуванням особливостей 
природнотехногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику (RS) визначається за формулою: 
 

)1( PuaS Nx
T
NxxVCRR  , 

де:  
RS – соціальний ризик, чол./рік; 
CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 
забруднюючих атмосферу, який визначається (п.9.1.8.), ябо приймається CRa=1х10-6, 
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, частка одиниці; 
N  – чисельність населення, що визначається за даними мікрорайону, якщо є такі у 
населеному пункті, або за даними населеного пункту, чол.; 
Т  – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років); 
Np – коефіцієнт що визначається за формулою для будівництва нового об’єкта: 

,
N
N

N p
p


  

де: pN - кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком „мінус”); 

)1( PuaS Nx
T
NxxVCRR  = 0,000001 х (2236/14500) х1000/70х(1-0,018) =  

= 0,000001 х 0,154 х 14,28 х 0,988 = 0,0000021 
 

Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл.И.1 [9] 
можна визначити що рівень ризику протягом життя становить   0,0000021 < 10-6, а це 
відповідає рівню ризику Прийнятний. 

 
Таблиця И.1 

Рівень ризику Ризик протягом життя 
Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10-3 
Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10-3 – 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 – 10-6 
Прийнятний Менш ніж 10-6 
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На АЗК передбачена система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 
людей. Об’єкти культурної спадщини відсутні. 

 
Вплив бензину на організм людини 

Клас небезпеки бензинів за ГОСТ 12.1 007: 
 у разі інгаляційного впливу – 3 (речовини помірнонебезпечні); 
 у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); 
 у разі потрапляння на шкіру – 3 (речовини помірнонебезпечні). 
 
ГДК бензину у воді об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового 

використання згідно з вимогами СанПиН 4630 становить 0,1 мг/л, ІІІ клас небезпеки. 
В атмосферному повітрі населених пунктів ГДК бензину (нафтового, низькосірчистого у 

перерахунку на вуглець) становить максимально: разова – 5,0 мг/м³, середньодобова – 
1,5 мг/м³. Згідно з ДСП 201 – 4 клас небезпеки. 

Контроль повітря робочої зони під час роботи з бензинами провадиться на наявність 
парів вуглеводнів (ГДК=300 мг/м3, 4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005), бензину 
(ГДК=100 мг/м3. 4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005), оксиду вуглецю (ГДК=20 мг/м3, 4 
клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005). 

При використання бензину в якості палива отруєння відбувається рідко. 
Гострі, важкі та смертельні випадки спостерігаються під час виконання газонебезпечних 

робіт (очищення місткостей, переливання бензину). 
Бензини мають слабо виражений кумулятивний та інгаляційний вплив, зумовлюють 

помірне подразнення шкіри (інтенсивністю в 1 бал) та сухість шкіри, подразнюють слизові 
оболонки. Бензини мають незначний алергенний і подразнювальний вплив, слабку 
резорбтивну здатність. 

Наявність бензинів у питній воді недопустиме, її визначають за наявності райдужної 
олійної плівки на поверхні води. Пари бензину мають наркотичну дію на організм людини. 
Повторні дії парів бензину викликають функціональні зміни вегетативної нервової системи, 
як під час дії, так і після неї. Отруйна дія парів бензину підсилюється при підвищенні 
температури оточуючого повітря. 

При помірних концентраціях парів бензину в повітрі отруєння відчувається суб'єктивно 
(головний біль, серцебиття, слабкість, психічне збудження), а потім призводить до втрати 
свідомості. Об'єктивні симптоми отруєння – м'язові судоми, дрижання витягнутих рук, язика, 
повік. У важких випадках отруєння можливі дуже сильні судоми, збільшується печінка, 
з'являється кашель, послаблюється дихання. Більшою чутливістю до токсикологічної дії 
бензину відзначаються діти. Люди, які хворіють на гіпертонію або гіпотонію, отримують 
більш важкі отруєння, ніж інші при рівних умовах. Вдихання парів бензину особливо 
шкодить особам, що хворіють на функціональні неврози, туберкульоз, базедову хворобу, 
серцево-судинні розлади. 

При дуже високих концентраціях можливі миттєві отруєння з втратою свідомості. Якщо 
при цьому людина, що постраждала, залишається в отруєній зоні з отруєною атмосферою, 
настає смерть. Концентрації парів бензину у межах 35 – 40 мг/дм3 небезпечні для життя 
людини при вдиханні протягом 5 хвилин. Порогова концентрація парів бензину, яке змінює 
час розвитку м'язового напруження, складає 0,5 – 2,0 мг/дм3 при вдиханні протягом 40 
хвилин. 

 
Вплив дизельного палива на організм людини. 

Клас небезпеки дизельного палива по ГОСТ 12.1.007: 
 у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні); 
 у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); 
 у разі потрапляння на шкіру – 4 (речовини малонебезпечні). 
Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В зв'язку з 

низькою летючістю ДП важкі гострі отруєння малоймовірні. Вдихання насичених парів ДП 
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протягом 1 – 1,5 хвилин викликає легку нудоту, тривалий головний біль. Дія ДП на шкіру має 
вигляд подразнення. При потраплянні до очей викликає різкий кон'юнктивіт та каратит. 
Враховуючи випари ДП, його температуру випару та можливі маси розливів, утворення 
токсичної хвилі парів ДП практично малоймовірно. 

 
5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та об’єктів, 

щодо яких отримано рішення про провадження плановї діяльності. 
 
Накопичення шкідливого ефекту від багаторазового впливу забруднювачів від 

проектованого об’єкту по всій території відсутні. Тому можна вважати що кумулятивний 
вплив відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не виявлено. 

 
5.6 Вплив планової діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів 

парникових газів та чутливістю до змін клімату. 
 
З кожним роком по мірі збільшення транспортного парку зростає й потреба у паливі. У 

зв′язку з цим, кожного року збільшується й кількість автозаправних комплексів, які згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808  занесені до переліку 
видів діяльності та об′єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. 

Джерелами забруднення навколишнього середовища на АЗК є випаровування 
нафтопродуктів (парів бензину та нафтових вуглеводнів) при зберіганні в резервуарах («малі 
дихання»-режим мірник) та заправці автотранспорту. Викиди при зливі з автоцистерн відсутні 
(«великі дихання»-режим буферний), оскільки передбачено пароповернення, при цьому 
виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. На ПРК передбачено 
рекуперацію, що зменшує викид парів бензину при заправці автотранспорту. 

При оцінці шкідливої дії  АЗК на навколишнє середовище не можна  забувати і про 
викиди від автотранспортних засобів, які заїжджають та обслуговуються на автозаправних 
станціях. Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному 
згоранні палива. До складу цих викидів входять оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, 
сірки, тверді частки, при перемінних режимах роботи, запусках, зупинках автотранспорт 
викидає сажу, смоли, бенз(а)пірен, продукти неповного згорання палива.  

Мережа автозаправних комплексів робить свій внесок у формуванні фонового 
забруднення, у збільшення вмісту домішок на значній відстані від джерел забруднення й до 
глобальних змін у складі атмосфери, що може привести до багатьох небажаних наслідків, в 
тому числі до зміни клімату. 

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 рівней 
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. 

 
 
6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки 

впливу на довкілля 
 
Для оцінки впливу на довкілля використовувались діючі методики розрахунків викидів 

забруднюючих речовин. 
Розрахунок викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при зберіганні на АЗК 

виконано за формулами діючих методик («Сборник методик по расчету выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ различными производствами» (Ленинград, 
Гидрометеоиздат, 1986). Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в 
выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994. 

 
Для паливороздавальних колонок розрахунок викидів в атмосферне повітря проведений 

як для неорганізованого джерела викиду. Розрахунок викидів виконується  згідно «Збірника 
показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробництвами», Донецьк-2004. 

 
Розрахунок втрат газу при проведенні технологічних операцій на АГЗП проведено 

згідно "Методики розрахунку втрат" галузевого стандарту України "Гази вуглеводневі 
скраплені" м.Київ Держнафтогазпром 2000 р.). Для визначення викидів забруднюючих 
речовин при переміщенні автотранспорту по території підприємства використовується 
«Методику розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 
транспортних засобів», яка  затверджена наказом Держкомстату №452 від 13.11.2008р. п.4.2 
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7. Опис передбаченх заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, 
уникнення та зменшення значного негативного впливу на довкілля, у тому 
числі компенсаційні заходи. 

 
Для зменшення впливу АЗК  на навколишнє середовище проектом передбачені такі 

заходи : 
- Планувальні : 

Взаємне розташування джерел викидів шкідливих речовин вибране таким чином, що 
при направленні вітру в сторону житлової забудови, викиди шкідливих речовин не 
накладаються. Житлові забудови знаходяться на відстані понад 55м. 

Впорядкування території посадкою газонів (1353,9  м2) . 
Покриття доріг і технологічних площадок асфальтобетоном. 
 

- Заходи по охороні атмосферного повітря. 
Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки 
1) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим 

способом і автоматизація процесу заправки транспорту ; 
2) постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря 

більше 0 0С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0 0С два рази за місяць. 
Взимку дихальні клапани повинні очищатися від льоду; 

Для забезпечення повишеного рівня екологічної безпеки 
1) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними клапанами, 

які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі; 
2) рекуперація парів пально при зливі його з автоцистерн в резервуари зберігання; 
3) рекуперація парів пального при заправленні машин; 
 
-Заходи по охороні грунту та водних ресурсів: 
Для запобігання можливих розливів нафтопродуктів при наливі їх в резервуари і 

проливів при заправці автомобілів та попадання в грунт проектом передбачені наступні 
заходи: 

Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки 
1) відведення господарсько-побутових стічних вод від будинку АЗК в міську 

каналізаційну мережу;  
2) виключення скиду в стічні води відходів  нафтопродуктів; 
3) влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції 

з нафтопродуктами; 
4) проведення вчасного ремонту дорожних покрівель; 
5) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів ; 
6) огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву грунту на 

дорожне покриття під час проливного дощу; 
7) негайне прибирання пролитого нафтпродукту, 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. 
Для забезпечення повишеного рівня екологічної безпеки 
1) використання підземних двостінних резервуарів з постійним контролем 

герметичності в між стінному просторі, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів; 
2) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом, який 

при падіння пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при заповненні 
пальним в бакові досягне пістолета, автоматично його закриває ; 

3) вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих вод з 
мість зливу та роздачі ПММ для очистки на проектуючі очисні споруди стічних вод компанії 
«Еколайн». 
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- Заходи що до попередження та обмеження негативних впливів на геологічне 
середовище: 

1) контроль рівня нафтопродуктів показниками наповнення, які встановлені на 
резервуарах ; 

2) закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подача їх до 
заправних колонок ; 

3) покриття трубопроводів і резервуарів  ізоляцією надто посиленого типу по ГОСТ 
9.602-89 ; 

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; 

5) установка підземних резервуарів для нафтопродуктів на фундаментні платформи; 
6) встановлення очисних споруд стічних вод з території АЗК 
7) будівництво підпірної стіни; 
8) відведення поверхневих стоків на очисні споруди стічних вод, очищені води 

відводяться в резервуар-накопичувач; 
 
 
-Ресурсозберігаючі заходи: 
1)раціональне використання земельних ресурсів ; 
2)встановлення вузлів обліку енергоносіїв та води  ; 
3)встановлення вузла обліку спожитих нафтопродуктів ; 
 
 
-Захисні заходи : 
1) встановлення локальних очисних споруд ; 
2) вивезення вловлених нафтопродуктів та осаду, що вловлюються на ОС ; 
3) функціональне зонування території. 
 
 
-Компенсаційні заходи: у вигляді нарахування плати за забруднення у розмірі 520,28 
грн. в рік (при отриманні дозволу на викиди); 
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8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 
довкілля зумовленого надзвичайними ситуаціями, заходи запобігання 
впливу надзвичайних ситуацій  

 
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. 

Метою проведення спрямованого аналізу є визначення небезпек, можливих аварій, 
аварійних ситуацій і їх наслідків з урахуванням таких факторів: 

 хімічні і фізичні властивості бензину та дизельного палива; 
 конструктивні особливості обладнання, які обумовлюють наявність небезпек для 

даного типу обладнання; 
 значення параметрів процесів приймання, зберігання, циркуляції, видачі, 

використання вищевказаних небезпечних речовин; 
 фактичний стан обладнання об’єктів обстеження, умови його експлуатації; 
 розташування підприємства у межах населеного пункту (з урахуванням чисельності 

населення, що проживає на території, наявності водоймищ і річок, коефіцієнту 
стратифікації, висоти забудови навколишньої території); 

 технічні та організаційні можливості об’єктів обстеження та підприємства в цілому 
щодо запобігання переходу аварійної ситуації в аварію та локалізації наслідків 
аварії, що сталася. 

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення герметичності) 
автоцистерни з викидом бензину. 

У випадку утворення вибухопожежонебезпечної 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); 
 вибух суміші парів бензину з повітрям; 
 корозія металу обладнання і трубопроводів. 
  
Зовнішні фактори: 
 пожежа біля обладнання; 
 вибух біля обладнання; 
 падіння різних предметів (в т.ч. літаків); 
 терористичний акт; 
 землетрус. 
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Характеристика видів небезпеки, що властиві на АЗК. Причини аварій 
Наявність великої кількості дизельного палива (ДП) та бензину в резервуарах створює 

небезпеку виникнення пожежі у випадку витоку палива та наявності джерела спалаху. 
При витоку палива в технологічному колодязі створюється небезпека утворення 

вибухонебезпечних концентрацій паливо-повітряної суміші, що при наявності джерела 
ініціювання вибуху може викликати вибух і створити умови для подальшого розвитку аварії. 

Не виключена ймовірність аварії в резервуарах навіть при наявності справної системи 
захисту від статичної електрики і при нормальній експлуатації технологічно справного 
обладнання. 

При певних умовах наливання нафтопродуктів в резервуарах (при збільшенні швидкості 
наливання) заряди статичної електрики накопичуються швидше, ніж відводяться через 
заземлення, оскільки бензин і ДП відносяться до діелектриків з дуже низькою провідністю 
електричного струму. 

У таких випадках із збільшенням рівня наливу палива в місткості напруга статичної 
електрики буде збільшуватись і може досягти такого значення, при якому в момент 
наближення вільної поверхні палива до стінок заливного люку (при наповненні резервуарів 
понад 90% від його об’єму) внаслідок різниці потенціалів виникає іскровий розряд, що здатен 
викликати запалення або вибух суміші парів з повітрям і пожежу. 

Так як тиск в момент вибуху досягає 1 470 кПа (1,5 МПа), а температура вибуху сягає та 
коливається в межах 1 500 – 1 800ºС, може виникнути розгерметизація посудини. Це в свою 
чергу обумовить доступ кисню в розгерметизовано посудину, подальший розвиток пожежі та 
аварії. 

Горіння – це складний хімічний процес, основою якого є хімічна реакція окислення, що 
супроводжується виділенням великої кількості тепла, світла, продуктів горіння – оксидів 
вуглецю, сірки, азоту. 

Швидкість горіння залежить від наявності горючої речовини і окислювача (кисню 
повітря), певної температури та агрегатного стану речовини. 

Пари нафтопродуктів окислюються швидше, рідкі – повільніше. Це пов’язане з 
концентрацією кисню в парогазовій та рідкій фазах нафтопродуктів. В парогазовій фазі кисню 
значно більше, ніж біля поверхні рідкої фази та в рідкій фазі. 

Швидкість вигоряння бензину в об’ємі складає 20 – 30 см/год, ДП – 18 – 20 см/год. 
Швидкість поширення полум’я на поверхні дзеркала бензину при звичайних умовах 10 – 
15 м/с, у факелі розпиленого форсункою ДП – перевищує 150 – 160 м/с, швидкість поширення 
полум’я у вибуховій суміші парів бензину з повітрям досягає 1 500 – 1 800 м/с. 

При такій швидкості поширення полум’я горіння переходить у вибух з великою 
руйнівною силою. 

Тиск у момент вибуху перевищує 1,5 МПа, температура вибуху сягає 1 500 – 1 800ºС. 
Швидкість поширення вибухової хвилі більше, ніж 1 500 м/с. 

 
Причини пожеж і вибухів: 
 відкритий вогонь – запалений сірник, проведення ремонтних робіт з джерелом 

відкритого вогню. 
 іскра – виконання робіт стальним інструментом, з вихлопних труб машин, 

експлуатація несправного обладнання. 
 розряди статичної електрики. 
 природні катаклізми. 
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Для АЗК характерні такі види аварій: 
 вибух – згоряння попередньо перемішаних газо- або пароповітряних хмар з 

дозвуковими швидкостями у відкритому просторі або у замкненому об’ємі; 
 пожежа – горіння виливів рідких продуктів – дифузійне горіння парів ЛЗР у повітрі 

над поверхнею рідини. 
 
Основними вражаючими факторами вибухів є: 
 ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий; 
 розлітання осколків зруйнованого обладнання; 
 падіння конструкцій будівель і споруд, комунікацій; 
 утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій 

шкідливих для здоров’я людини та довкілля речовин, що містяться в них і вміст цих 
речовин у повітрі в кількостях, які перевищують граничнодопустимі концентрації. 

 
Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є 

величини надлишкового тиску та імпульсу в її фронті. 
Основними вражаючими факторами пожеж є: 
 теплове випромінювання полум’я; 
 висока температура навколишнього середовища; 
 екологічне забруднення прилеглої території (дим, токсичні продукти горіння та 

термічного розкладу); 
 знижена концентрація кисню. 
 
Основні небезпечні процеси на АГЗП 
Небезпека об’єкта обумовлена наявністю на ньому небезпечних речовин – скраплених 

вуглеводневих газів (суміш пропану і бутану), які служать технологічним середовищем 
обладнання АГЗП. 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 на АГЗП 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. 
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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); 
 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. 
 
 

9.Визначення усіх труднощів (технічних недоліків) виявлених у процесі 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля  

Особливих труднощів в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не 
виникало. Достатньо технічних засобів та знань. 
 
 

10. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності 
Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планової діяльності №2018327419/716), що підлягає оцінці впливу на довкілля 
опубліковано в газетах «Деснянська правда» № 13 від 29 березня 2018 року та «Чернігівські 
відомості» № 13 від 28 березня 2018 року, розміщено на дошці оголошень в приміщенні 
органу місцевого самоврядування, а також на сайті міністерства екології та природних 
ресурсів України.  У відповідності до п.7 ст.5 ЗАКОНУ України «Про оцінку впливу на 
довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 
планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати 
зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 
робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень і пропозицій від громадськості не надходило 
(лист Департаменту  агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
Чернігівської  обласної державної адміністрації. № 04-11/1186 від 03.05.2018 року). 
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11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на 
довкілля під час провадження планової діяльності. 
 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження 
планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров’я населення 
зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням 
та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний вплив на довкілля під час 
провадження планової діяльності не передбачається. 

Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів передбачається програма 
моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності 
для моніторингу та контролю допустимих впливів. 

Контроль за станом забруднення атмосферного повітря проводиться на території АЗК і в 
СЗЗ шляхом визначення максимально-разових концентрацій шкідливих речовин. 

Точки відбору проб, крім проектних, і кількість замірів концентрацій шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі в процесі експлуатації АЗК повинні погоджуватись з 
місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби і екобезпеки. Результати замірів 
фіксуються в журналі.  

Завданням контролю за викидами є : 
1) контроль вмісту шкідливих речовин у викидах АЗК ; 
2) контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря на промплощадці і в СЗЗ 

АЗК; 
3) виконання звітності по охороні атмосферного повітря по формі 2ТП(повітря) річна 

Держкомстату. 
 
В проекті впроваджені наступні заходи що до контролю впливу на довкілля: 

- скид забруднених поверхневих стоків через сепаратор нафтопродуктів в резервуар 
накопичувач  води; 

- герметизація випусків систем господарсько-побутової каналізації; 
- перелив нафтопродуктів тільки закритим способом за допомогою спеціального обладнання 

на відведених для цього майданчиках, що запобігають проникненню випадкових проливів в 
грунт; 

- відпуск пального на майданчику з твердим покриттям, дощоприймачем і захищеним від 
атмосферних опадів навісом; 

- влаштування газонів на вільній від забудови і мощення території; 
- влаштування сміттєзбірника контейнерного типу; 
- благоустрій території АЗК; 
- паливо роздавальні колонки для заправки автомобілів, які мають сертифікат якості та 

дозволені до застосування Держгірпромнаглядохоронпраці України; 
- асфальтобетонне та бетонне покриття проїздів, проходів та майданчиків замощені 

фігурними елементами мощення площадки навколо горловин резервуарів, які підняті над 
проїжджою частиною на 15 см; 

- відвід дощових та талих вод з території АЗК організовано; 
- дистанційне управління роздавальними колонками з будівлю АЗК; 
- безпечні двостінні резервуари з антикорозійним покриттям для прийняття та зберігання 

палива; 
- герметизація всіх резервуарів з метою виключення потрапляння випарів нафтопродуктів до 

повітряного середовища, забезпечення їх дихальними клапанами; 
- герметизований злив палива із автоцистерн в підземні резервуари через зливні 

швидкороз’ємні муфти А-3 Unimat, фільтри, засувки; 
- подачу палива із резервуарів насосами паливороздавальних колонок по напірним 

пристроям; 
- визначення об’єму палива за допомогою електронної системи; 
- дихальний пристрій для підтримування тиску чи вакуумі в резервуарі до визначених 

позначень; 



 58

- електрообладнання в вибухобезпечному виконанні; 
- припливно-витяжна загально обмінна система вентиляції; 
- набір необхідних санітарно-побутових приміщень для обслуговуючого персоналу та 

відвідувачів; 
- захист споруд АЗК від прямого опадання блискавки, електростатичної, магнітної індукції, 

заносу високих потенціалів у відповідності до діючих інструкцій, приєднання автоцистерн 
до гнучкого заземлюю чого пристрою під час зливання нафтопродуктів; 

 
Для безпечної роботи на підприємстві розроблені інструкції з попередження і  ліквідації 

аварій на АЗК, по експлуатації обладнання, а також розроблені і введені в дію плани локалізації та 
ліквідації аварійних ситуацій. 

Післяпроектний моніторинг не передбачається. 
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12. Резюме нетехнічного характеру інформації. 

 
КП «АТП- 2528» (14000, м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 173) планує будівництво та 

експлуатацію автозаправного комплексу (АЗК) з адміністративними приміщеннями  та 
автогазозаправного пункту (АГЗП) за адресою: вул.1 –го Травня, 173 в м. Чернігів. 

Будівництво АЗК планується на земельній ділянці наданій в постійне користування площею 
0,2236 га. Кадастровий номер ділянки 7410100000:02:014:0198.  Цільове призначення земельної 
ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства. 

 
В геоморфологічному відношенні досліджувана ділянка знаходиться в межах Любецько- 

Чернігівської морено-зандрової рівнини. Рель’єф ділянки похилий з незначним ухилом в 
південному напрямі.  

По складності інженерно-геологічних умов досліджувана ділянка відноситься до ІІІ категорії. 
Підземні води знайдено до глибини 9,6 м не виявленні. Сейсмічність району – 5 балів. 

Категорія грунтів за сейсмічними властивостями – І. 
Об’єкт відноситься до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Санітарно-захисна зона 

становить 50м – витримується. 
Житлова забудова знаходиться на віддалі понад 55м від джерел забруднення АЗК в південно-

східному напрямку, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням фонового 
забруднення становить 0,4 долі ГДК,  а це означає що об’єкт не чинитиме негативного впливу на 
здоров’я і умови проживання населення.  

 
Об’єкт запроектовано зі спорудами АЗК та АГЗП. Згідно табл.7.8* ДБН 360-92** АЗК 

класифікується: категорія по потужності - ІІ  "середня", тип по технологічним рішенням - «А» 
(роздільне). АГЗП – стаціонарний автомобільний газозаправний пункт з підземним розміщенням 
резервуару зі скрапленим вуглеводним газом (пропан – бутаном) об’ємом 20 м3, та 
газороздавальною колонкою (що розташована під загальним навісом). Будівля АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована одноповерховою. Пункт сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету та 
магазину з продажу супутніх товарів.  

 
На проектованому автозаправному комплексі передбачається здійснювати прийом, зберігання 

і відпуск трьох марок бензину, одної марки дизпалива, суміші пропан-бутан (СВГ) і сервісне 
обслуговування водіїв та пасажирів.   

При проектуванні АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з 
використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, 
контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом, відноситься до найбільш 
екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування і 
допущено до застосування на Україні. 

Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Рік введення 
в експлуатацію 2018р. 

Зберігання палива передбачено в 2-х підземних двохстінних металевих резервуарах ємністю 
по 50+50 м3 - для бензину і дизпалива. Резервуари  виконані з подвійною оболонкою типу "термос". 
Резервуари обладнані системою повернення  парів  нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною 
арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення 
емкостей при зливі нафтопродуктів. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в 
одному підземному резервуарі об’ємом 20 м3. 

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомогою двох двохсторонніх 
паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 4 види палива кожна, а також одною ПРК для СВГ. 
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Джерелами потенційного впливу проектуючого АЗК з АГЗП на навколишнє середовище 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Про 
затвердження переліку  видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку» є: технологічне обладнання АЗК - дихальні клапани підземних резервуарів для 
зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні 
процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна 
струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного 
дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), автотранспорт - заїзд та виїзд з 
території АЗК. 

Проектований об’єкт знаходиться поза межами екологічного навантаження. Будівництво і 
експлуатація автозаправного комплексу не приведе до екологічно-небезпечних змін у поточному 
стані довкілля. Приведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
підтвердили, що викиди мінімальні і їх концентрації не будуть суттєво впливати на довкілля. 

   
Водопостачання будинку АЗК передбачається від міської водопровідної мережі. 
Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в існуючу каналізаційну 

мережу. 
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 типу SWOBK 3 фірми JPR System (ТОВ 
«Еколайн»), з максимальною продуктивністю 3 л/сек. Очищені води відводяться в міську дощову 
каналізацію. 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.  

Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує існуюче самопливне відведення дощових і 
талих вод з покрівель будинків АЗС на рельєф, а з покрівлі навісу, забезпечує існуюче самопливне 
відведення дощових і талих вод в існуючу дощову каналізацію. 
 
Коротка характеристика впливів на довкілля при будівництві та  експлуатації обєкту: 

 

 на геологічне  середовище – відсутній; 
 на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19 , оксиду 

вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану; 
 на клімат та мікроклімат – відсутній; 
 на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків; 
 на техногенне середовище – відсутній; 
 на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та 

громадських обговорень; 
 на рослинний та тваринний світ  – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу 

відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні.; 
 на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 

паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання 
негативного впливу на грунт 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; 

 
Ділянка під АЗК впорядковується та передбачається мощення асфальтобетоном та 

бетонною плиткою. Вільні ділянки озеленюються травою. 
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Заходи по охороні атмосферного повітря: 
1) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим 

способом і автоматизація процесу заправки транспорту ; 
2) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними клапанами, 

які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі; 
3) рекуперація парів пально при зливі його з автоцистерн в резервуари зберігання; 
4) рекуперація парів пального при заправленні машин; 
 
Заходи по охороні грунту та водних ресурсів: 

1) відведення господарсько-побутових стічних вод від будинку АЗК в існуючу 
каналізаційну мережу;  

2) виключення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів; 
3) використання підземних двостінних резервуарів з постійним контролем герметичності 

в між стінному просторі, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів; 
4) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом, який 

при падіння пістолету на землю, при розриві наповнювального шлангу або при 
заповненні пальним в бакові досягне пістолета, автоматично його закриває ; 

5) влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з 
нафтопродуктами; 

6) вертикальне планування площадки, забезпечення відведення дощових і талих вод з 
мість зливу та роздачі ПММ для очистки на проектуючі очисні споруди стічних вод 
компанії «Еколайн». 

7) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів ; 
8) організація регулярного прибирання території. 

 
 

Отже з приведеного опису та оцінки можливого впливу на довкілля планової діяльності 
можна зробити висновок, що вплив при експлуатації об’єкту мінімальний розсіювання 
забруднюючих речовин відбувається в межак санітарно-захисної зони, і їх максимальні 
концентрації в наземному шарі атмосфери не перевищують норм ГДК і становлять при 
повному штилі менше 0,1 ГДК. 

Транскордонний вплив відсутній. 
Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного  забруднення на 

проектованому об’єкті відсутні. 
Підприємство не здійснює операцій у сфері поводження з відходами. Шкідливі відходи 

здаються на утилізацію. 
 
Публікація повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля є у 
засобах масової інформації і в Єдиному Реєстрі.  
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Виконавці звіту оцінки впливу на довкілля : 
 
 
Виконавець 1: 
 
Директор ПП «Моноліт- ПРОЕКТ» 
Балко Степан Йосипович                                                      _____________________________ 
(Кваліфікаційний сертифікат – Серія АР № 013303)                               (підпис)                                                              
 
Виконавець 2: 
 
Провідний  спеціаліст - еколог 
Швець Ігор Орестович                                                         _____________________________ 
(Кваліфікаційний сертифікат - Серія АР № 013371 )                                (підпис) 
 
 
Виконавець 3: 
Відповідальний виконавець 
Пасемчук Юлія Арсенівна                                                    ______________________________ 
                                                                                                                           (підпис) 
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