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можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації 
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архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, 
соціально-економічні умови та взаємозв’язок між цими 
факторами 

107 

5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої 
діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу 
(площа території та чисельність населення, які можуть зазнати 
впливу), характеру (за наявності - транскордонного), 
інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, 
тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи 
прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, 
транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та 
довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 
негативний вплив), зумовленого: 

виконанням підготовчих і будівельних робіт та 
провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) 
роботи з демонтажу після завершення такої діяльності; 

використанням у процесі провадження планованої 
діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 
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існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які 
мають особливе природоохоронне значення, на які може 
поширитися вплив або на яких може здійснюватися 
використання природних ресурсів; 
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1. Опис планованої діяльності. 
 

Планованою діяльністю, що підлягає оцінці впливу на довкілля  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» є виробництво асфальтобетонних 
сумішей, а саме:  

- пункт 11, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (інші види діяльності: споруди для виробництва штучних 
мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, 
утеплювачів, асфальтобетону); 

- пункт 14 частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов 
провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням 
про провадження планованої діяльності або подовження строків її 
провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, 
перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї 
частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно 
до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України). 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при 
розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, 
консервації, споруд та інших об'єктів. Законом встановлено використання 
природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:  

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на 
основі широкого застосування новітніх технологій;  

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 
виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 
природного середовища;  

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 
ресурсів;  

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення 
якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього 
природного середовища і безпеку здоров'я населення;  

д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а 
також інших територій, що підлягають особливій охороні;  

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення 
екологічних прав інших осіб;  

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання 
біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з 
поводженням з генетично модифікованими організмами.  

При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання 
інших вимог, встановленим вказаним вище Законом та іншим законодавством 
України. 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20


6 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності (додаються: 
викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану 
території та ситуаційна схема з нанесеними джерелами впливу на 
довкілля; відомості за підписом суб’єкта господарювання про наявність 
власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для 
провадження господарської діяльності, разом з копіями документів, що 
підтверджують право власності або оренди на виробничі площі 
(приміщення) 

 

Підприємство ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» розміщується на 
земельних ділянках: 

- загальною площею 0,4929 га, переданій в оренду Чернігівською 
міською радою згідно договору № 195 від 17 червня 2015 року терміном  
дії до 29.05.2020 року. Кадастрові номери земельних ділянок: 
7410100000:01:004:0207 площа 0,1637 га та 7410100000:01:004:0206 площа 
0,3292 га (див. Додаток №1); 

- площею 3,9992 га, переданій в оренду Чернігівською міською радою 
згідно договору № 195 від 29 березня 2016 року терміном дії до 28.01.2021 
року. Кадастровий номер земельної ділянки 7410100000:02:004:0205 (див. 
Додаток №2).  

Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній 
ділянці з кадастровим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: місто 
Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69. 

Територія виробничого майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 
розміщується в північно-західній частині міста Чернігів, не належить до 
історико-архітектурних, санітарно-охоронних та археологічних зон, 
відноситься до земель виробничого призначення, обмежена постійною 
огорожею та вільна від зелених насаджень.  

В районі розташування ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» також 
відсутні території охоронних зон, курортів, санаторіїв, місць суспільного й 
культурного відпочинку, будинків відпочинку. 

Геодезичні координати виробничого майданчика, що знаходиться за 
адресою: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Павла Тичини, буд. 69, 
наведені в таблиці 1.1. 

 

Геодезичні координати виробничого майданчика 

Географічний центр (центроїд) об’єкту  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 

таблиця 1.1. 
Широта Довгота 

градуси (0) мінути (') секунди ('') градуси (0) мінути (') секунди ('') 
51 31 53 31 15 06 
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Ситуаційна схема розташування виробничого майданчика  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» наведена на рис. 1. 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» спеціалізується на виготовленні 
дрібнозернистих та крупнозернистих асфальтобетонних сумішей. 

Структурно виробничий майданчик ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 
містить: 

- адміністративний корпус; 
- асфальтобетонозмішувальну установку «Тельтомат»; 
- асфальтобетонозмішувальну установку ДС-168637; 

- бітумне господарство, в складі 4 витратних ємностей установки 
«Тельтомат», 1-ї змішувальної та 4-х витратних ємностей установки ДС-

168637 та 2 ємностей зберігання бітуму; 
- басейн оборотного водопостачання ГОУ; 
- вантажно-розвантажувальний цех; 
- вагова; 
- лабораторно-побутовий корпус; 
- ГРП; 
- насіви; 
- відкритий склад металу; 
- побутові приміщення; 
- складські приміщення; 
- підсобні приміщення; 
- підсобно-складські приміщення та гараж; 
- трансформаторна; 
- склад гудрону (не діючий); 
- орендовані приміщення; 
- гаражі. 
 

Генплан виробничого майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 
наведено на рис. 2. 

На карті-схемі (рис. 3) підприємства ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 

показані нанесені джерела впливу на довкілля. 
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Рис. 1. – Ситуаційна схема розташування виробничого майданчику ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 

 



9 

 

Рис.2. – Генеральний план виробничого майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 
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Рис.3. – Карта схема підприємства з нанесеними джерелами впливу на довкілля ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 
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1.2.  Цілі планованої діяльності. 
 

Ціллю планованої діяльності ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» є 

виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання (асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва 
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу). 
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1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у 
тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у 
використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності (додаються у 
разі наявності: документи, які підтверджують право користування 
(власності) земельною ділянкою, та/або документи, що підтверджують 
відповідність планованої діяльності затвердженій містобудівній 
документації відповідно до вимог законодавства). 

 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» спеціалізується на виготовленні 
дрібнозернистих та грубодисперсних асфальтобетонних сумішей.  

Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання 
- двох асфальтозмішувальних установок «Тельтомат», що більш детально 
розписано нижче та наведено в Додатку №3 та резервного технологічного 
обладнання - асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва 
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу, характеристика та паспорт 
установки наведено в Додатку №4. 

Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат»: 

Таблиця 1.3.1. 
Назва, марка Проектна потужність Фактична потужність 

Асфальтозмішувальна установка 
«Тельтомат» № 1 

100 т/год 60 т/год 

Асфальтозмішувальна установка 
«Тельтомат» № 2 

100 т/год 60 т/год 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Бітумний котел Д-649  500 кВт 500 кВт 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт 

 

Загальні технічні характеристики резервного технологічного 
обладнання – асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва 
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу: 

Таблиця 1.3.2. 
Найменування показника Значення 

Продуктивність (номінальна), т/год 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, щебінь) до 
5% і Δt=160°С 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, щебінь) до 
3% і Δt=160°С 

 

130 

 

160 

 

Мобільність стаціонарна 

Вид палива Газоподібне – природний газ 

Тип пиловловлювального устаткування Суха пилоочистка (рукавний 
фільтр) 

Спосіб утилізації пилу Використання в техпроцесі 
або вигрузка на сторону 

Номінальний тиск у пневмосистемах, Мпа (кгс/см2)  0,6 (6) 
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Тип мішалки періодичної дії 
Кількість бункерів агрегату живлення, шт 5 

Кількість фракцій дозуємого матеріалу, шт. 4 

Загальний об'єм бункерів агрегатів живлення (м3), не 
менше 

80 

Об'єм бункера для гарячих матеріалів (м3), не менше 19 

Об'єм бункера для мінерального порошку (м3), не 
менше 

60 

Об'єм ємності агрегату пилу (м3), не менше 25 

Загальний об'єм бункерів агрегата готової суміші (при 
щільності 1,8 т/м3), не менше, м3 (т) 

55,6 (100) 

 

Опис основних характеристик діяльності протягом провадження 
планованої діяльності 

 

Виготовлення асфальтобетону 

Виготовлення гарячих асфальтобетонних сумішей здійснюється у двох 
змішувачах періодичної дії «Тельтомат» та ДС-168637. Максимальна 
продуктивність роботи асфальтозмішувача «Тельтомат» – 100 т/год готового 
асфальтобетону, та асфальтозмішувача ДС-168637 – 160 т/год.  

Підприємство виготовляє дрібнозернисті та крупнозернисті 
асфальтобетонні суміші типів «А», «А1», «Б», «Б1» «В» та «Г», «А-Б» та 
щебенево-мастикові суміші типів ЩМАС-20 та ЩМАС-15. В якості 
наповнювача використовуються відходи подрібнення гірських вивержених 
порід (гранвідсів), щебінь фракціями 5-10, 10-20, 20-40 мм та мінеральний 
порошок. В якості вяжучого використовуються бітуми марок БНД 60/90 та 
БНД 90/130 і бітум модифікований полімером марки БМПА 60/90-53. 

Кількісне співвідношення інгредієнтів в готовій суміші регламентується 
технічним регламентом виготовлення асфальтобетонної суміші в залежності 
від її типу. 

 

Вивантаження та зберігання матеріалів 

Постачання щебеню та гранвідсіву на підприємство здійснюється за 
допомогою залізничного транспорту. Вивантаження відбувається 
самоплином. Складування вивантажених мінеральних здійснюється на 
відкритих майданчиках, навалом, висотою до 15 м. Складування гранвідсіву 
та щебеню різних фракцій здійснюється окремо один від одного з необхідними 
технологічними розривами між майданчиками. На відкритих складах 
мінеральні матеріали зберігаються не тільки для забезпечення роботи 
асфальтозмішувальних установок, а також для відпуску стороннім 
споживачам. 

Річний оборот матеріалів по складам: 
- Гранвідсів – 43883,1 тонн за рік; 
- Щебінь фракції 5-10 мм – 16329,2 тонн за рік; 
- Щебінь фракції 10-20 мм – 7029,3 тонн за рік; 
- Щебінь фракції 20-40 мм – 2323 тонн за рік; 
- Щебінь фракції 40-70 мм – 5500 тонн за рік. 
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Зберігання та підготовка бітуму 

Система бітумного господарства включає чотири витратні ємності АБЗ 
«Тельтомат», п’ять витратних ємностей АБЗ ДС-168637 та дві ємності 
зберігання бітуму, які призначені для зберігання та підготовки бітуму перед 
його подачею на виробництво. Витратні ємності бітуму АБЗ «Тельтомат» 
обладнані одним масляним підігрівачем з пальником ГСАУ-50, чотири 
витратні ємності АБЗ ДС-168637 обладнані одни нагрівачем з пальником 
Riello RS 34 MZ, змішувальна ємність ДС-168637 обладнана місцевим 
нагрівачем з пальником Riello 34 MZ. Для підігрівання технологічного масла 
АБЗ ДС-168637 додатково обладнаний теплогенератором з пальником Riello 

44 MZ. Кожна з резервних ємностей зберігання бітуму обладнана бітумним 
котлом Д-649. В якості палива використовується природний газ. Максимальна 
температура бітуму, що закачується в ємності, при його прийманні на 
виробництво становить 120 0С. В технологічному процесі температура бітуму 
в ємностях коливається від 135 0С до 160 0С. При зберіганні температура 
бітуму коливається від 80 0С до 120 0С. Заповнення ємностей здійснюється 
через контрольні рівні. Температурний режим контролюється через 
термометри встановлені на ємностях. 

 

Попереднє дозування інертних (мінеральних) матеріалів 

Завантаження інертних (мінеральних) матеріалів для попереднього 
дозування і просушування здійснюються за допомогою фронтальних 
навантажувачів в вузли живлення асфальтозмішувачів. Вузол живлення АБЗ 
«Тельтомат» складається із 6 окремих бункерів, вузол живлення АБЗ ДС-

168637 – з 5 окремих бункерів. Завантаження гранвідсіву та щебеню різних 
францій здійснюється окремо один від одного в відповідні бункери вузлів 
живлення асфальтозмішувачів. 

З бункерів вузлів живлення, за допомогою спеціальних дозаторів, що 
встановлені в нижній частині кожного бункера, необхідна кількість кожного 
матеріалу надходить на стрічковий конвеєр, що встановлений під дозаторами, 
який поставляє їх до приймального пристрою сушильного барабану. 
Регулювання роботи дозаторів здійснюється в автоматичному режимі з пульту 
керування змішувачів. 

 

Просушування інертних матеріалів і фракціонування 

Сушильний барабан призначений для просушування і нагріву 
мінеральних матеріалів до необхідної температури (165-1850С). Максимальна 
робоча температура мінеральних матеріалів при виході із сушильного 
барабана складає 1900С. Система сушіння складається з барабана, топки з 
пальником, системи подачі палива і системи пилоочищення. Сушильний 
барабан АБЗ «Тельтомат» обладнаний пальником БСТ-ГГМА-9,0, тепловою 
потужністю 9,0 МВт, сушильний барабан АБЗ ДС-168637 обладнаний 
пальником ГГПа-12,0, тепловою потужністю 12,0 МВт. В якості палива 
застосовується природний газ.  

Нагрів матеріалів здійснюється за принципом протитечії. Сушильний 
барабан встановлений з ухилом осі у бік топки, а завантаження матеріалу 
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проводиться через спеціальний завантажувальний пристрій з протилежного 
кінця барабана. Всередині барабан має спеціальні полиці для поліпшення 
перемішування матеріалу. Завдяки нахилу осі барабана, матеріал при 
обертанні барабана пересипається з полиці і одночасно переміщається у бік 
топки, добре перемішуючись і обдуваючись при цьому гарячими димовими 
газами. При проході через сушильний барабан димові гази активно видувають 
дрібну фракцію мінеральних заповнювачів і виходять з барабана сильно 
запорошеними. 

 

Змішування матеріалів і випуск суміші 
Агрегати змішувачів призначені для перемішування складових 

асфальтобетонної суміші. Вони включають в свій склад «гарячий» елеватор 
(норію), сортувальну установку (грохот), бункери для зберігання невеликої 
кількості гарячих мінеральних матеріалів (відсіву і щебеню) по фракціях, 
пристрої для дозування складових асфальтобетонної суміші, у тому числі 
дозатор для бітуму з системами кранів і бітумопроводів, власне змішувач з 
розвантажувальним пристроєм.  

Норії подають гранвідсів і щебінь з сушильних барабанів в похилу 
сортувальну установку (грохот), яка сортує ці матеріали по фракціях і 
спрямовує їх в окремі відсіки «гарячого» бункера. Сміття та відходи, які не 
пройшли скрізь сита грохота та непридатні для виготовлення асфальтобетону, 
накопичуються в окремих бункерах об’ємом 1,1 м3, звідки по 
завантажувальних рукавах вивантажуються на автотранспорт.  

В нижній частині кожного відсіку є затвори, управління якими 
дистанційно або автоматично з пульта управління. Під відсіками «гарячого» 
бункера розміщується ваговий бункер, в який з наростаючим підсумком 

поступають гранвідсіви, щебінь по фракціях та мінеральний порошок. 
Мінеральні матеріали, зважені відповідно до заданого рецепту, за допомогою 
автоматичного ресового дозатора, вивантажуються в змішувач. Туди ж потім 
подається нагрітий до необхідної робочої температури бітум. 

Змішування суміші здійснюється в двохвальному лопастному змішувачі 
примісового перемішування. Змішування відбувається в такій послідовності: 
щебінь, гранвідсів та мінеральний порошок – «сухе» перемішування (1/4 
частина всього часу перемішування), після цього до суміші додається бітум і 
відбувається «мокре», остаточне перемішування (3/4 всього часу 
перемішування). Час перемішування залежить від типу та виду суміші, що 
виготовляється. Температура готової суміші при випуску 145-1600С. Готова 
суміш після виходу зі змішувача завантажується в бункер зберігання, звідки 
відвантажується на автотранспорт.  

 

Характеристика установок очищення газів, укрупнений аналіз їх 
технічного стану, ефективності роботи 

Асфальтозмішувальна установка «Тельтомат» 

Очищення запилених газів на АБЗ «Тельтомат» здійснюється за 
допомогою 2-х ступеневого методу очищення. Перша ступінь очистки 
складається з блоку циклонів Es A-5-S (4 шт.) діаметром 1000 мм (сухе 
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очищення). На їх долю приходиться максимальна кількість вловленого пилу. 
Димосос, що застосовується в якості тягодувного пристрою, затягує газ з 
пилом та переміщує їх по газоходу в циклони. На вході в циклони газ 
завихрюється. Утворюються відцентровані сили, які осаджують пил на стінках 
циклону. Далі пил зсипається через лопастний дозатор в шнек, який через 
лоток направляє пил в завантажувальний пристрій сушильного барабану. 
Коефіцієнт очищення першого ступеню складає 75-85 %. 

Друга ступінь очищення – мокрий пиловловлювач типу труба «Вентурі». 
Перемішування води з пилогазовим потоком здійснюється за рахунок 
кінетичної енергії потоку. Очищене повітря надходить далі в газоход та в 
димову трубу, звідки викидається в атмосферне повітря. Забруднена вода 
поступає в басейн оборотного водопостачання, де проходить її відстоювання 
та осадження вловлених частинок пилу. Коефіцієнт очищення другого 
ступеню становить 85 %. 

 

Асфальтозмішувальна установка ДС-168637 

Очищення забрудненої твердими частинками газоповітряної суміші 
здійснюється «сухим» способом за допомогою блоку рукавних фільтрів. Блок 
складається з 13-ти секцій з 20 фільтрувальними елементами в кожній. 
Загальна кількість фільтрувальних елементів (рукавів) в блоці складає 260 
штук, загальна площа поверхні фільтрування складає 473 м2, питоме газове 
навантаження – 1,57 м3/м2 хв. Кожен рукав виготовлений з матеріалу Nomex 

NO/NO 501 та має гідравлічний опір не більше 2500 Па. 
Регенерація фільтрувальних рукавів виконується в автоматичному 

режимі посекційно з примусовим продуванням повітря від вентилятора. 
Вловлений при очищенні повітря та регенерації фільтрів пил та тверді 

частки направляються в резервуар пилу та в подальшому використовуются 
повторно в технологічному процесу шляхом дозування разом з мінеральним 
порошком в змішувач або вивантажується на автотранспорт разом з іншими 
відходами. 

 

Опис допоміжних процесів протягом провадження планованої 
діяльності 

Лабораторія 

Механічні випробовування зразків готової продукції та контроль якості 
сировини виконуються в лабораторії підприємства. Приміщення лабораторії 
обладнано витяжною вентиляційною системою. В процесі нагрівання зразків 
використовується муфельна піч СНОЛ7,2/1100 (СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И4). 
Забруднюючі речовини утворюються внаслідок проведення лабораторних 
досліджень та роботи муфельної печі, та викидаються в атмосферне повітря 
через витяжну вентиляційну систему. 

 

Котельня  
В окремому приміщенні адміністративного корпусу розміщується котел 

Ferroli PEGASUS 45, тепловою потужністю 49,5 кВт, та котел КС-ТГ-50 М2, 
тепловою потужністю 50 кВт, які призначені для опалення приміщень корпусу 
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протягом осінньо-зимового періоду. В якості палива використовується 
природний газ. Забруднюючі речовини утворюються внаслідок спалювання 
палива в топках котлів та надходять в атмосферне повітря організовано від 
кожного котла окремо через димові труби висотою 12 м та діаметром вусть 
0,15 м. 

 

Металообробне устаткування  
На території підприємства, для проведення різних дрібних ремонтних 

робіт, встановлені металообробні верстати. В побутоваму приміщенні 
розміщуються свердлильний верстат та заточувальний верстат з діаметром 
заточувального кола 250 мм. В кабінеті механіка підсобного приміщення 
розміщуються свердлильний верстат та заточувальний верстат з діаметром 
заточувального кола 400 мм. Для проведення металообробних робіт 
приміщення гаражу обладнано труборізним верстатом та заточувальним 
верстатом з діаметром заточувального кола 400 мм. Також в окремих 
приміщеннях гаража встановлені токарно-гвинторізний верстат 1К625 та 
свердлильний верстат. Забруднюючі речовини, які утворюються внаслідок 
оброблення металевих виробів на верстатах, надходять в атмосферне повітря 
в основному неорганізовано. 

 

Устаткування для зварювальних робіт 

В процесі проведення ремонтних робіт в приміщенні гаража 
застосовуються апарат електродугового зварювання, для зварювання 
електродами АНО-3, апарат напівавтоматичного зварювання, для зварювання 
дротом Св-08Г2С, апарат пропан-бутанового зварювання та газового різання 
металів. Забруднюючі речовини від процесів електро-, напівдугового-, 

газового зварювання та різання металів надходять в атмосферне повітря 
неорганізовано. 

 

Нижче наведені схеми виробничого процесу на підприємстві.  
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Рис. 4. - Схема виробничого процесу на підприємстві 
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Рис. 4.1. – Блок-схема виробничого процесу виготовлення асфальтобетону 
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Для виробництва асфальтобетонних сумішей використовується 
сировина, що відповідає ДСТУ. Постачання щебеню та гранвідсіву на 
підприємство здійснюється за допомогою залізничного транспорту. 
Вивантаження відбувається самоплином. Складування вивантажених 
мінеральних матеріалів здійснюється на відкитих майданчиках, навалах. Дані 
стосовно обсягів основної сировини, що використовується для виготовлення 
продукції на підприємстві наведена в таблиці 1.3.3. 

 

Основна сировина, що використовується для виготовлення продукції 
Таблиця 1.3.3. 

№ 

п/п 

Сировина, 
допоміжні 
матеріали 

Призначення Умови 
зберігання 

Річне 
використання 

1 Гранвідсіви Приготування 
асфельтобетонної суміші 

Відкриті 
склади 

43883,1 т 

2 Щебінь  
фракції 5-10 мм 

Приготування 
асфельтобетонної суміші 

Відкриті 
склади 

16329,2 т 

3 Щебінь  
фракції 10-20 мм 

Приготування 
асфельтобетонної суміші 

Відкриті 
склади 

7029,3 т 

4 Щебінь 

фракції 20-40 мм 

Приготування 
асфельтобетонної суміші 

Відкриті 
склади 

2323 т 

5 Щебінь  
фракції 40-70 мм 

Виконання дорожніх робіт Відкриті 
склади 

5500 т 

6 Мінеральний 
порошок 

Приготування 
асфельтобетонної суміші 

Силоси 4688,6 т 

7 Бітум БНД 60/90, 
БНД 90/130 

Приготування 
асфельтобетонної суміші 

Бітумні 
ємності 

5409,4 т 

8 Бітум БМПА 
60/90-53 

Приготування щебенево-

мастикової суміші 
Бітумні 
ємності 

126,5 т 

9 IFiber Приготування щебенево-

мастикової суміші 
Склад 11 т 

10 Електроди  
АНО-3 

Зварювальні роботи Склад 115 кг 

11 Зварювальний 
дріт СВ-08Г2С 

Зварювальні роботи Склад 180 кг 

12 Пропан-бутанова 
суміш 

Газозварювальні, 
газорізальні роботи 

Балони на 
складі 

210 кг 

 

Підприємство виготовляє дрібнозернисті та крупнозернисті 
асфальтобетонні суміші типів «А», «А1», «Б», «Б1» «В» та «Г», «А-Б» та 
щебенево-мастикові суміші типів ЩМАС-20 та ЩМАС-15. В якості 
наповнювача використовуються відходи подрібнення гірських вивержених 
порід (гранвідсів), щебінь фракціями 5-10, 10-20, 20-40 мм та мінеральний 
порошок. В якості вяжучого використовуються бітуми марок БНД 60/90 та 
БНД 90/130 і бітум модифікований полімером марки БМПА 60/90-53. 

Кількісне співвідношення інгредієнтів в готовій суміші регламентується 
технічним регламентом виготовлення асфальтобетонної суміші в залежності 
від її типу. 

 



21 

Балансова схема матеріальних потоків при виробництві асфальтобетону 
наведена в таблиці нижче. 

Таблиця 1.3.4. 
№ 

п/п 

Вхід Вихід 

Найменування Кількість Найменування Кількість 

1 Гранвідсіви 43883,1 т Дрібнозерниста асфальтобетонна 
суміш типу «А» 

2672,5 т 

2 Щебінь 

фракції 5-10 мм 

16329,2 т Крупнозерниста асфальтобетонна 
суміш типу «А1» 

1145,5 т 

3 Щебінь 

фракції 10-20 мм 

7029,3 т Дрібнозерниста асфальтобетонна 
суміш типу «Б» 

11925,2 т 

4 Щебінь 

фракції 20-40 мм 

2323 т Крупнозерниста асфальтобетонна 
суміш типу «Б1» 

3975,1 т 

5 Мінеральний 
порошок 

4688,6 т Дрібнозерниста асфальтобетонна 
суміш типу «В» 

53427,6 т 

6 Бітум БНД 60/90, 
БНД 90/130 

5409,4 т Піщана фсфальтобетонна суміш 
типу «Г» 

3181,6 т 

7 БМПА 60/90-53 126,5 т Крупнозерниста асфальтобетонна 
суміш типу «А-Б» 

1272,6 т 

8 IFiber 11 т Щебенево-мастикова суміш 
ЩМАС-20 

1100 т 

   Щебенево-мастикова суміш 
ЩМАС-15 

1100 т 

 Всього: 79800,1 т Всього: 79800,1 т 

 

Санітарно-захисна зона 

Відповідно до статті 114 Земельного кодексу України санітарно-захисні 
зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 
речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і 
електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, 
з метою відокремлення таких об'єктів від території житлової забудови. 

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових 
об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з 
постійним перебуванням людей. 

Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається 
законодавством України. 

На сьогодні основним національним нормативним документом 
санітарного законодавства, що дозволяє вирішувати питання планування та 
забудови з гігієнічної точки зору, є «Державні санітарні правила планування 
та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96» (далі - ДСП № 173- 96), який 
був розроблений науковцями ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» та 
затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 
№ 173, зареєстрованим в Мін’юсті України 24.07.1996 за № 379/1404. 

Підприємство по виробництву асфальтобетону, що станом на кінець 
2017 року належить ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» було побудовано і 
введено в експлуатацію без змін в технологічному процесі виробництва 
асфальтобетону, до 1996 року, коли було введено в дію Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом МОЗ 
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України від 19.06.96 №173. Введення в експлуатацію та організація санітарно-

захисної зони зазначеного промислового об’єкту здійснювалось у 
відповідності до СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий». У відповідності до зазначених норм 
виробництва асфальтобетону на стаціонарних заводах відносилось до ІІІ класу 
з СЗЗ 300 м, яка витримана.  

Найближча житлова забудова розміщується в східному напряму по 
вулиці Павла Тичини, 59 на відстані 300 м від джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. 

Ситуаційна карта-схема з нанесенням санітарної захисної зони наведена 
на рис. 5. 

Навколо території об’єкта розташовані:  
- з півночі знаходиться територія ПрАТ «Чернігівський механічний 

завод», житлова забудова відсутня у даному напрямку у найближчі 1000 м; 
- з північного-сходу знаходиться територія ТОВ «Шляхо-будівельне 

управління №14», зелені насадження, межа житлової забудови на відстані 400 
м від джерел викидів забруднюючих речовин; 

- зі сходу – територія ТОВ «Шляхо-будівельне управління №14», зелені 
насадження, городи, межа житлової забудови на відстані 300 м від джерел 
викидів забруднюючих речовин; 

- з південного-сходу – вулиця Павла Тичини, зелені насадження, городи, 
межа забудови на відстані 320 м від джерел викидів забруднюючих речовин; 

- з півдня - вулиця Павла Тичини, зелені насадження, житлова забудова 
відсутня у даному напрямку у найближчі 1000 м; 

- з південного-заходу - вулиця Павла Тичини, зелені насадження, 

залізничні колії, житлова забудова відсутня у даному напрямку у найближчі 
1000 м; 

- з заходу – територія ТОВ «Коллар Компані», зелені насадження, 
залізничні колії, межа житлової забудови на відстані 570 м від джерел викидів 
забруднюючих речовин; 

- з північного-заходу – територія квартирно-експлуатаційного відділу 
(КЕВ) м. Чернігів, зелені насадження, житлова забудова відсутня у даному 
напрямку у найближчі 1000 м. 

Згідно пункту 5.5 ДСП № 173-96 розміри санітарно-захисних зон для 
промислових підприємств та інших об'єктів, що є джерелами виробничих 
шкідливостей, слід встановлювати відповідно до діючих санітарних норм їх 
розміщення при підтвердженні достатності розмірів цих зон за «Методикой 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, розрахунками рівнів шуму 
та електромагнітних випромінювань з урахуванням реальної санітарної 
ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеоумов, рози 
вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних 
діючих підприємств та об'єктів». 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» в 2018 році були розроблені 
матеріали «Обгрунтування розміру санітарно-захисної зони для 
асфальтобетонного заводу ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», 
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розташованого за адресою: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. 
Павла Тичини, будинок 69», розробник матеріалів ТОВ «КЕІ 
«ЕКОКОМПАНІ», що наведена в Додатку № 5. 

Підтвердження достатності розмірів нормативної санітарно-захисної 
зони підтверджується розрахунками розсіювання, які додаються до звіту 
оцінки впливу на довкілля (Додаток № 6). 
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Рис.5. - Ситуаційна карта-схема з нанесенням санітарної захисної зони 
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Відповідність планованої діяльності затвердженій містобудівній 
документації відповідно до вимог законодавства 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» план зонування території (зонінг) це містобудівна документація, 
що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних 
потреб у межах визначених зон. 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» для реконструкції існуючого 
асфальтобетонного заводу з встановленням резервного технологічного 
обладнання по вул. Тичини, 69 на орендованій земельній ділянці затверджено 
та надано містобудівні умови і обмеженні забудови земельних ділянок 
(рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.02.2017 р. 
№46), та наведені в Додатку №7. 

Управлінням архітектури та містобудування Чернігівської міської ради 

для підприємства встановлені містобудівні умови та обмеження: 
1. Гранично допустима висота будівель – не обмежується. 
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 

площа території для встановлення технологічного обладнання становить до  
17 м2. 

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови): -  

4. Відстань від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови - відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень», встановлення 
технологічного обладнання планується в середині території заводу на відстані 
38 м від регулювання забудови. 

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної 
спадщини, зони охоронювального ландшафту, межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювальні зони) 
– В-2 – виробнича зона з підприємствами ІV–V класу санітарної шкідливості 
виробництва, санітарно-захисна зона промислових та комунально–складських 
підприємств, сільгоспвиробництв, санітарно-захисна зона полігону токсичних 
промислових відходів. Потенційне підтоплення грунтовими водами. 

6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків і споруд – відповідно до додатку 3.1 ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» 12-18 

м (ступінь вогнестікості установи - ІІІа). 
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з додатком 8.1. 

до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень» мінімальні відстані становлять: від водопроводу – 5 м; від 
газопроводу середнього тиску – 4 м; низького тиску – 2 м; від ГРП середнього 
тиску – 10 м; від каналізації самопливної – 3 м; від каналізації напірної – 5 м; 
від кабелів ЛЕП і зв’язку – 0,6 м. 

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань 
згідно з державними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування 
для будівництва» - виконати інженерні вишукування. 
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9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення 
благоустрою) – встановлення установки не потребує благоустрою території. 

10. Забезпечення умов транспортно-пішоходного зв’язку – 

використати існуючий заїзд-виїзд та існуючі пішохідні зв’язки. 

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць 
зберігання автотранспорту – використовувати існуючі місця для зберігання 
автотранспорту. 

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – немає. 
13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища 

для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних 
груп населення – немає. 

 

Документи, які підтверджують право користування (власності) 
земельною ділянкою та (обмеження) у використанні земельних ділянок 

Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої 
діяльності з виробництвом асфальтобетонних сумішей підприємством  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» відповідно до даних офіційного веб-

порталу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) має кадастровий план: 

- 7410100000:02:004:0205. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 3,9992 га (рис. 6);  

- 7410100000:01:004:0206. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 0,3292 га (рис. 7); 

- 7410100000:01:004:0207. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 0,1637 га (рис. 8). 

 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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Рис. 6. – Витяг карти з публічної кадастрової карти України 
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Рис. 7. – Витяг карти з публічної кадастрової карти України 
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Рис. 8. – Витяг карти з публічної кадастрової карти України 
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Копії договорів оренди земельної ділянок додаються до звіту з оцінки 
впливу на довкілля (див. Додаток №1 та №2). 

Відповідно до пунктів 22, 23 договорів оренди земельної ділянки від 
17.06.2015 р. №195 та 29.03.2016 р. № 195 на земельні ділянки не встановлено 
обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб. Передача в оренду 
земельних ділянок не є підставою для припинення або зміни обмежень 
(обтяжень) та інших прав третіх осіб на ці ділянки. 

 

Транспортування та пиловловлювання  
Під’їзні дороги мають асфальтобетонне покриття. 
В’їзд – виїзд на майданчик з усіма будівлями і спорудами об’єктів 

планованої діяльності здійснюється через існуючі внутрішні майданчикові 
автомобільні дороги. 

З метою належної експлуатації пилогазоочисного обладнання у 
відповідності до вимог наказу Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища від 06.02.2009 № 52 «Про затвердження Правил 
технічної експлуатації установок очистки газу» зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13 квітня 2009 р. за № 327/16343,  
ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" - забезпечить безперебійну ефективну 
роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримуватиме у справному стані 
споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів відповідно до 
вимог цих Правил. 

Очищення запилених газів на АБЗ «Тельтомат» здійснюється за 
допомогою 2-х ступеневого методу очищення. Перша ступінь очистки 
складається з блоку циклонів Es A-5-S (4 шт.) діаметром 1000 мм (сухе 
очищення). На їх долю приходиться максимальна кількість вловленого пилу. 
Димосос, що застосовується в якості тягодувного пристрою, затягує газ з 
пилом та переміщує їх по газоходу в циклони. На вході в циклони газ 
завихрюється. Утворюються відцентровані сили, які осаджують пил на стінках 
циклону. Далі пил зсипається через лопастний дозатор в шнек, який через 
лоток направляє пил в завантажувальний пристрій сушильного барабану. 
Коефіцієнт очищення першого ступеню складає 75-85 %. 

Друга ступінь очищення – мокрий пиловловлювач типу труба «Вентурі». 
Перемішування води з пилогазовим потоком здійснюється за рахунок 
кінетичної енергії потоку. Очищене повітря надходить далі в газоход та в 
димову трубу, звідки викидається в атмосферне повітря. Забруднена вода 
поступає в басейн оборотного водопостачання, де проходить її відстоювання 
та осадження вловлених частинок пилу. Коефіцієнт очищення другого 
ступеню становить 85 %. 
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При експлуатації обладнання пилогазоочистки передбачається комплекс 

організаційно-технічних заходів, направлених на зменшення викидів 
забруднювальних речовин в атмосферне повітря:  

- додержання вимог технологічного регламенту, вимог пожежної 
безпеки;  

- збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;  
- проведення систематичного контролю за герметичністю арматури та 

з’єднань трубопроводів;  
- додержання встановлених нормативів ГДВ забруднювальних речовин 

в атмосферне повітря.  
Нижче наведено експлуатаційні показники роботи установки очистки 

газу. 
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Інформація щодо транспорту ТОВ «Чернігівагрошляхбуд» 

 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» застосовуватиме наступний вид 
транспорту: 

- Фронтальний навантажувач ZL50-E11 

- Фронтальний навантажувач ZL50-SX 

- Самоскид КАМАЗ 65115 

- Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500 

- Мікроавтобус УАЗ-2206 

- Легковий автомобіль ГАЗ-31105. 
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 
виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та 
природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які 
планується використовувати (додається у разі наявності інформація про 
інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та 
водовідведення) 

 

Потреба в ресурсах при реалізації планованої діяльності (при 
будівництві і експлуатації): 

- земельних: загальною площею 0,4929 га, переданій в оренду 
Чернігівською міською радою згідно договору № 195 від 17 червня 2015 року 
терміном дії до 29.05.2020 року. Кадастрові номери земельних ділянок: 
7410100000:01:004:0207 площа 0,1637 га та 7410100000:01:004:0206 площа 
0,3292 (див. Додаток №1) та площею 3,9992 га, переданій в оренду 
Чернігівською міською радою згідно договору № 195 від 29 березня 2016 року 
терміном дії до 28.01.2021 року. Кадастровий номер земельної ділянки 
7410100000:02:004:0205 (див. Додаток №2).  

- проектна та фактична виробнича потужність, продуктивніть 
технологічного устаткування, режим роботи та баланс часу устаткування 
наведено в таблиці 1.4.1. 
 

Таблиця 1.4.1. 
Назва технологічного устаткування Продуктивність 

обладнання 

Споживана 
потужність, 

кВт 

Час 
роботи 
за рік, 
год/рік 

Проектна 
(паспортна) 

Фактична 

Асфальтозмішувальна установка «Тельтомат» 100 т/год 26,6 т/год 380 1500 

Асфальтозмішувальна установка ДС-168637 160 т/год 26,6 т/год 387 1500 

Фронтальний навантажувач ZL50-E11 500 м3/год 500 м3/год 150 к.с. 1500 

Фронтальний навантажувач ZL50-SX 500 м3/год 500 м3/год 150 к.с. 1500 

Самоскид МАЗ 5551 15 тонн 15 тонн 190 к.с. 1500 

Самоскид САЗ 3507 4,3 тонн 4,3 тонн 125 к.с. 1500 

Самоскид КАМАЗ 65115 16 тонн 16 тонн 230 к.с. 1500 

Самоскид КРАЗ 65055 16 тонн 16 тонн 240 к.с. 1500 

Силовий тягач ЗИЛ-ММЗ-4502 10 м3 10 м3 140 к.с. 1500 

Цистерна поливомийна ЗІЛ-138 10 м3 10 м3 150 к.с. 1500 

Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500 10 м3 10 м3 140 к.с. 337 

Мотокаток ДУ-54М 3 км/год 3 км/год - 1200 

Компресор ЗІФ-51 50 м3/год 50 м3/год 105 к.с. 1200 

Мікроавтобус УАЗ-2206 112 к.с  112 к.с. - 846 

Легковий автомобіль ГАЗ-31105 130 к.с  130 к.с. - 545 

Ємність зберігання бітуму 40 м3 40 м3 - 1500 

Ємність зберігання бітуму 40 м3 40 м3 - 1500 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт - 1500 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт - 1500 

Бітумно-емульсійна установка СОМАР 1.000*2 2,4 т/год 2,4 т/год - 53 

Силос зберігання мінерального порошку 30 т/год 30 т/год - 8760 

Котел Ferroli PEGASUS 45 49,5 кВт 49,5 кВт - 4584 

Котел КС-ТГ-50 М2 50 кВт 50 кВт - 4584 

Муфельна піч СНОЛ 7,2/1100  
(СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И4) 

1100 0С 1100 0С 3,3 550 

Свердлильний верстат 1,0 кВт 1,0 кВт - 220 

Заточувальний верстат з діаметром кола 250 мм 2,5 кВт 2,5 кВт - 315 

Свердлильний верстат 1,0 кВт 1,0 кВт - 50 
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Заточувальний верстат з діаметром кола 4000 мм 3,0 кВт 3,0 кВт - 145 

Апарат електродугового зварювання 0,15 кг/год 0,15 кг/год - 767 

Апарат газового зварювання та різання 0,25 кг/год 0,25 кг/год - 840 

Труборізний верстат 0,5 кВт 0,5 кВт - 130 

Заточувальний верстат з діаметром кола 4000 мм 1,5 кВт 1,5 кВт - 420 

Токарно-гвинторізний верстат 1К625 10 кВт 10 кВт - 520 

Свердлильний верстат 0,35 кВт 0,35 кВт - 200 

 

- енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):  
 електроенергія: встановлена потужність 340 кВт; розрахункова 

потужність – 300 кВт, планова витрата електроенергії 300 тис. кВт/рік; 
 витрати природного газу 7500 м3/добу та 1125 тис. м3/рік; 

- водних ресурсів: 
 джерелами водопостачання є існуюча мережа КП «Чернігівводоканал», 

загальні обсяги водоспоживання 1,7 м3/добу та 255 м3/рік; 

 водовідведення здійснюватиметься в існуючу каналізаційну мережу 
КП «Чернігівводоканал», загальні обсяги водовідведення 1,7 м3/добу та 255 
м3/рік; 

- трудових: 40 працюючих, в тому числі 10 ІТР; 
- транспортне забезпечення - доставки сировини, вивезення продукції, 

вивезення відходів здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом.  
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 
(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 
випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, які виникають у 
результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності 

Внаслідок виробничої діяльності на підприємстві утворюються відходи 
І-IV класу небезпеки. 

Зберігання (тимчасове) зберігання відходів здійснюється в залежності 
від їх складу і властивостей, а також ступені їх небезпечності для 
навколишнього природного середовища і здоров’я людей. 

Відомості щодо обсягів та переліку відходів, шляхи утилізації відходів 
наведено в таблиці 1.5.1. 

Очікуваний показник загального утворення відходів від 50 до 1000 
умовних одиниць, тому ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде заповнювати 
та подавати декларацію про відходи. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 
1999 року № 2034 під час провадження планованої діяльності буде проведено 
інвентаризацію відходів з підготовкою Звіту з інвентаризації відходів (який 
включає: виявлення відходів, що утворюються на підприємстві, та Положення 
про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 
утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року 
№ 1120, розрахунок показника загального утворення відходів, аналіз складу і 
властивостей відходів, розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення 
відходів, визначення оптимальних шляхів поводження з відходами).  

Згідно із Законом України «Про відходи» від 5 березня 1998 року  
№ 187/98-ВР (далі - ЗУ «Про відходи») декларація про відходи - документ, 
який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з 
відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для 
яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000. 

Критерієм, за яким визначається необхідність подання декларації про 
відходи, є показник загального утворення відходів, який розраховується за 
формулою: 

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, 
де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки 

відповідно, утворених за попередній рік. 
Тобто, для розрахунку показника загального утворення відходів,  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде використовувати інформацію про 
утворення відходів за рік, що минув. Ця інформація буде міститься в актах 
здачі відходів на утилізацію чи видалення, формі первинного обліку відходів 
№ 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», звіті статистичного 
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спостереження № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» 
тощо. 

Копія звіту статистичного спостереження № 1-відходи (річна) 
«Утворення та поводження з відходами» додається (див. Додаток №8) 

Підрахунок обсягів утворення відходів буде проведено за класами 
небезпеки відходів (для кожного класу небезпеки окремо). 

Зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами 
та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження планованої 
діяльності будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог 
екологічної безпеки спеціалізованим організаціям. Договори про надання 
послуг на вивезення та утилізацію відходів додаються (див. Додаток № 9).  
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Таблиця 1.5.1. 
№ 
п/п 

Найменування відходу 

(клас небезпеки) 
Кількість, 

т/рік 

Властивості 
відходів*, 

належність їх до 
переліку 

небезпечних 
відходів** 

Тип відходу за 
складом 

Ступінь 
небезпечності 

відходів 

Місце розміщення або 
утилізація 

1 Лампи люмінісцентні та 
відходи, які містять 
ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані - І клас 
небезпеки 

0,003 Містять у своєму 
складі токсичні 
речовини. Має у 
своєму складі 
компоненти віднесені 
до розділу А Жовтого 
переліку відходів, а 
саме відходи, що 
містять як складові 
сполуки ртуті 

Тип відходу твердий, 
змішаний 

Ртуть – 0,02 % 

Скло -94,77 % 

Люмініфор – 1,89 % 

Сталь – 0,05 % 

Мідь – 0,16 % 

Платинит – 0,06 % 

Вольфрам – 0,15 % 

Гетинакс – 0,42 % 

Мастика – 1,18 % 

Алюміній – 1,3 % 

Речовини 
(відходи) 
надзвичайно 
небезпечні 

Збирання здійснюється в 
окремому закритому 
герметичному контейнері з 
наступною передачею ПП 
«Бон-Бас» згідно договору 
№0000001 від 03.01.2018 р. 
Ліцензія на здійснення 
операцій у сфері поводження з 
небезпечними відходами АГ 
№594525 від 12.04.2011, видана 
Міністерством екології та 
природних ресурсів України 

2 Масла та мастила 
моторні, трансмісійні 
інші зіпсовані або 
відпрацьовані – ІІ клас 
небезпеки 

0,035 Вогненебезпечна 
рідина. Має у своєму 
складі компоненти 
віднесені до розділу 
А Жовтого переліку 
відходів, а саме 
відходи що містять, 
складаються з 
сумішей масло/вода, 
вуглеводні/вода 

Тип відходу рідкий, 
органічний 

Вуглеводні – 94 % 

Вода – 4 % 

Речовини 
(відходи) 
високо 
небезпечні 

Збирання здійснюється в 
окремому закритому 
герметичному контейнері з 
наступною передачею ПП 
«Бон-Бас» згідно договору 
№0000001 від 03.01.2018 року. 
Ліцензія на здійснення 
операцій у сфері поводження з 
небезпечними відходами АГ 
№594525 від 12.04.2011 р., 
видана Міністерством екології 
та природних ресурсів України 

3 Відходи від експлуатації, 
технічного 

0,055 Вогненебезпечні 
тверді речовини. 

Тверді змішаного типу 

Бавовна – 73 % 

Речовини 
(відходи) 

Збирання здійснюється в 
окремому закритому 
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обслуговування, ремонту  
та відновлення 
устаткування (ганчір’я, 
забруднене 
нафтопродуктами) – ІІІ 
клас небезпеки 

Мають у своєму 
складі компоненти 
віднесені до розділу 
А Жовтого переліку 
відходів, а саме 
відходи що містять, 
складаються з 
сумішей масло/вода, 
вуглеводні/вода 

Вуглеводні – 15 % 

Волога – 15 % 

помірно 
небезпечні 

герметичному контейнері з 
наступною передачею ПП 
«Бон-Бас» згідно договору 
№0000001 від 03.01.2018 року. 
Ліцензія на здійснення 
операцій у сфері поводження з 
небезпечними відходами АГ 
№594525 від 12.04.2011 р., 
видана Міністерством екології 
та природних ресурсів України 

4 Шлам, що утворюється 
від освітлення води 
(шлам від відстоювання 
зрошувальної води труби 
«Вентурі») – ІV клас 
небезпеки 

0,15 Нетоксичні.  
Не належить до 
переліку небезпечних 
відходів 

Твердий 

Пил неорганічний –  

90 % 

Вода – 0,5 % 

Малонебезпечні 
відходи 

Складається в основному з 
пиоу, що утворюється в процесі 
переробки вхідної сировини, 
вилучаються по мірі 
накопичення в ємності 
відстоювання, висушується та 
повертається у виробничий 
процес 

5 Відходи комунальні 
(міські змішані), у т.ч. 
сміття з урн (побутові 
відходи) – ІV клас 
небезпеки 

3,55 Нетоксичні. 
 Не належить до 
переліку небезпечних 
відходів 

Твердий змішаний 

Целюлоза – 10 % 

Харчові відходи – 55 % 

Деревина – 18 % 

Текстиль – 5 % 

Скло – 2 % 

Полімерні матеріали – 8 

% 

Інше – 2 % 

Малонебезпечні 
відходи 

Зберігається у контейнері з 
наступною передачею по мірі 
накопичення, згідно договору 
№147 від 01.04.2018 р. 
Передаватимуться АТП 2528 
Чернігівської міської ради для 
захоронення на полігоні 
твердих побутових відходів D5, 

м. Чернігів, р-н Масани 
7410136600, Управління 
житлово-комунального 
господарства Чернігівської 
міської ради 

*відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України №165 від 16.10.2000 р. 
**відповідно до ПКМУ №1120 від 13.07.2000 р. 
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Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, які виникають у результаті виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Джерелами впливу на навколишнє природне середовище є організовані 
та неорганізовані джерела викидів в атмосферу. В результаті провадження 
планованої діяльності, виходячи зі специфіки основного виробничого процесу та 
опису допоміжних процесів, які описані в розділі 1.3 Звіту з оцінки впливу на 
довкілля, джерелами утворень забруднюючих речовин на підприємстві є: 

Джерело викиду №1, неорганізований викид вивантаження щебеню та 
гранвідсіву. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі вивантаження 
мінеральних матеріалів із залізниці. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №2, склад щебеню фракції 40-70 мм. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі зберігання щебеню фракції 40-70 мм навалом 
висотою до 15 м на відкритому майданчику розмірами 20х30 м. Забруднююча 
речовина – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча 
речовина надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №3, склад щебеню фракції 20-40 мм. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі зберігання щебеню фракції 20-40 мм навалом 
висотою до 15 м на відкритому майданчику розмірами 18х55 м. Забруднююча 
речовина – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча 
речовина надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №4, склад щебеню фракції 20-40 мм. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі зберігання щебеню фракції 20-40 мм навалом 
висотою до 15 м на відкритому майданчику розмірами 20х35 м. Забруднююча 
речовина – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча 
речовина надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №5, склад щебеню фракції 10-20 мм. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі зберігання щебеню фракції 10-20 мм навалом 
висотою до 15 м на відкритому майданчику розмірами 40х40 м. Забруднююча 
речовина – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча 
речовина надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №6, склад щебеню фракції 5-10 мм. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі зберігання щебеню фракції 5-10 мм навалом висотою 
до 15 м на відкритому майданчику розмірами 40х35 м. Забруднююча речовина – 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина 
надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №7, склад щебеню фракції 5-10 мм. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі зберігання щебеню фракції 5-10 мм навалом висотою 
до 15 м на відкритому майданчику розмірами 20х35 м. Забруднююча речовина – 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина 
надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №8, склад гранвідсіву. Викид забруднюючих речовин 
відбувається в процесі зберігання гранвідсіву навалом висотою до 15 м на відкритому 
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майданчику розмірами 20х30 м. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №9, склад гранвідсіву. Викид забруднюючих речовин 
відбувається в процесі зберігання гранвідсіву навалом висотою до 15 м на відкритому 
майданчику розмірами 25х30 м. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №10, пункт відпускання щебеню. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі завантаження щебенем автотранспорту за допомогою 
фронтальних навантажувачів. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №11, вузол живлення асфальтозмішувача (АБЗ) «Тельтомат». 
Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі завантаження бункера 
щебенем різних фракцій та гранвідсівом. Забруднююча речовина – речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в 
атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №12, стрічковий транспортер АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі транспортування щебеню різних 
фракцій та гранвідсіву з бункера живлення в сушильний барабан 
асфальтобетонозмішувача. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №13, димова труба масляного нагрівача бітуму АБЗ 
«Тельтомат». Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання 
природного газу в пальнику ГСАУ-50 для вироблення теплової енергії для підігріву 
бітуму в витратних ємностях асфальтозмішувача. Забруднюючі речовини – діоксид 
азоту, оксид вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-1 висотою 8 м та діаметром вустя 0,35 м. 

Джерело викиду №14, витратна ємність бітуму №1 АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ «Тельтомат». Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №15, витратна ємність бітуму №2 АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ «Тельтомат». Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №16, витратна ємність бітуму №3 АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ «Тельтомат». Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 
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Джерело викиду №17, витратна ємність бітуму №4 АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ «Тельтомат». Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №18, рукавний фільтр силосу мінерального порошку АБЗ 
«Тельтомат». Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання 
мінерального порошку в силос. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря організовано через рукавний фільтр РФ-1 висотою 10 м та діаметром 0,15 м. 

Джерело викиду №19, димова труба АБЗ «Тельтомат». Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі виготовлення асфальтобетону з додаванням щебеню 
різних фракцій, гранвідсіву, мінерального порошку та бітуму. Забруднюючі 
речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, вуглеводні насичені С12-С19, фенол, парникові гази 
- азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. Забруднюючі речовини надходить в 
атмосферне повітря організовано через димову трубу ДТ-2 висотою 30 м та 
діаметром вустя 1,0 м. 

Джерело викиду №20, пункт вивантаження відходів з АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі вивантаження на автотранспорт 
відходів просіювання з грохоту асфальтозмішувача. Забруднююча речовина – 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина 
надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №21, вузол живлення асфальтозмішувача (АБЗ) ДС-168637. 

Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі завантаження бенкера 
щебенем різних фракцій та гранвідсівом. Забруднююча речовина – речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в 
атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №22, стрічковий транспортер АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі транспортування щебеню різних 
фракцій та гранвідсіву з бункера живлення в сушильний барабан 
асфальтобетонозмішувача. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №23, димова труба нагрівача бітуму АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в 
пальнику Riello RS 34 MZ для вироблення теплової енергії для підігріву бітуму в 
витратних ємностях асфальтозмішувача. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, 
оксид вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-3 висотою 8 м та діаметром вустя 0,3 м. 

Джерело викиду №24, димова труба нагрівача змішувальної ємності АБЗ ДС-

168637. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання 
природного газу в пальнику Riello RS 34 MZ для вироблення теплової енергії для 
підігріву бітуму в змішувальній ємності асфальтозмішувача. Забруднюючі речовини 
– діоксид азоту, оксид вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю 
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діоксид, метан. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано 
через димову трубу ДТ-4 висотою 8 м та діаметром вустя 0,3 м. 

Джерело викиду №25, змішувальна ємність бітуму АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ ДС-168637. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №26, витратна ємність бітуму №1 АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ ДС-168637. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №27, витратна ємність бітуму №2 АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ ДС-168637. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №28, витратна ємність бітуму №3 АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ ДС-168637. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №29, витратна ємність бітуму №4 АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання 
бітуму в змішувач АБЗ ДС-168637. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені 
С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
неорганізовано через нещільності люку ємності на висоті 2,8 м. 

Джерело викиду №30, димова труба АБЗ ДС-168637. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі виготовлення асфальтобетону з додаванням щебеню 
різних фракцій, гранвідсіву, мінерального порошку та бітуму. Забруднюючі 
речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, вуглеводні насичені С12-С19, фенол, вуглеводні 
насичені, сірководень, парникові гази - азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-5 висотою 18,8 м та діаметром вустя 1,2 м. 

Джерело викиду №31, рукавний фільтр силосу мінерального порошку АБЗ 
ДС-168637. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання 
мінерального порошку в силос. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря організовано через рукавний фільтр РФ-2 висотою 12 м та діаметром 0,15 м. 

Джерело викиду №32, рукавний фільтр силосу мінерального порошку АБЗ 
ДС-168637. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання 
мінерального порошку в силос. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря організовано через рукавний фільтр РФ-2 висотою 12 м та діаметром 0,15 м. 
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Джерело викиду №33, пункт вивантаження відходів з АБЗ ДС-168637. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі вивантаження на автотранспорт 
відходів просіювання з грохоту асфальтозмішувача. Забруднююча речовина – 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина 
надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №34, димова труба масляного теплогенератора АБЗ ДС-

168637. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі в процесі спалювання 
природного газу в пальнику Riello 44 MZ для вироблення теплової енергії для 
підігріву термального масла. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, 
парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. Забруднюючі 
речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову трубу ДТ-6 

висотою 4 м та поперечним перетином вустя 250х100 мм. 
Джерело викиду №35, система зрошення АБЗ ДС-168637. Викид 

забруднюючих речовин відбувається в процесі випаровування дизельного палива 
при зрошенні вкіпу готової асфальтової суміші. Забруднюючі речовини – вуглеводні 
насичені С12-С19, вуглеводні ароматичні, сірководень. Забруднюючі речовини 
надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №36, бітумно-емульсійна установка СОМАР 1.000х2. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання бітуму в ємність 
зберігання та роботи установки. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені С12-

С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 
Джерело викиду №37, ємність зберігання бітуму №1. Викид забруднюючих 

речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання бітуму на 
виробництво. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені С12-С19, фенол. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря неорганізовано через 
нещільності люку ємності на висоті 2,7 м. 

Джерело викиду №38, ємність зберігання бітуму №2. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі приймання, зберігання та відпускання бітуму на 
виробництво. Забруднюючі речовини – вуглеводні насичені С12-С19, фенол. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря неорганізовано через 
нещільності люку ємності на висоті 2,7 м. 

Джерело викиду №39, димова труба бітумних котлів Д-649. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в 
пальнику ГСАУ-50 для вироблення теплової енергії для підігріву бітуму в ємностях 
зберігання. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, парникові гази – 

азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. Забруднюючі речовини надходить в 
атмосферне повітря організовано через димову трубу ДТ-7 висотою 9,6 м та 
діаметром вустя 0,35 м. 

Джерело викиду №40, рукавний фільтр силосу зберігання мінерального 
порошку. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі приймання 
мінерального порошку в силос. Забруднююча речовина – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднююча речовина надходить в атмосферне 
повітря організовано через рукавний фільтр РФ-4 висотою 8 м та діаметром 0,15 м. 

Джерело викиду №41, витяжна вентиляційна система лабораторії. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі проведення випробувань зразків 
готової продукції та контроль якості сировини. Забруднюючі речовини – вуглеводні 
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насичені С12-С19, фенол. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря 
організовано через витяжну вентиляційну систему В-1 висотою 3 м з поперечним 
перетином вустя 300х300 мм. 

Джерело викиду №42, димова труба котла Ferroli PEGASUS 45. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в топці 
котла для вироблення теплової енергії для опалення приміщень адміністративного 
корпусу в осінньо-зимовий період. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид 
вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-8 висотою 12 м та діаметром вустя 0,15 м. 

Джерело викиду №43, димова труба котла КС-ТГ-50 М2. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в топці 
котла для вироблення теплової енергії для опалення приміщень адміністративного 
корпусу в осінньо-зимовий період. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид 
вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-9 висотою 12 м та діаметром вустя 0,15 м. 

Джерело викиду №44, осьовий вентилятор ОВ-1 побутового приміщення. 
Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі оброблення металевих виробів 
на металообробних верстатах. Забруднюючі речовини – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне 
повітря організовано через осьовий вентилятор ОВ-1 висотою 2 м та діаметром 0,1 м. 

Джерело викиду №45, металообробне устаткування підсобного приміщення. 
Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі оброблення металевих виробів 
на металообробних верстатах. Забруднюючі речовини – речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне 
повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №46, неорганізований викид зварювальних робіт гаража. 
Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі проведення зварювальних 
робіт з допомогою електродів, зварювального дроту, пропан-бутанової суміші, 
газової різки сталі. Забруднюючі речовини – заліза оксид, марганцю оксид, хрому 
оксид, діоксид азоту, оксид вуглецю. Забруднюючі речовини надходить в 
атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №47, неорганізований викид металообробних робіт гаража. 
Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі оброблення металевих виробів 
на верстатах. Забруднюючі речовини – речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №48, токарно-ґвинторізний верстат 1К625 гаража. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі оброблення металевих виробів. 
Забруднюючі речовини – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 

Джерело викиду №49, свердлильний верстат гаража. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі оброблення металевих виробів на верстаті. 
Забруднюючі речовини – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря неорганізовано. 
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У відповідності до вимог 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 природного 
середовища України 09.03.2006 р. №108 зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 29 березня 2006 р. за № 341/12215 характеристика джерел 
залпових викидів (в тому числі річна величина залпових викидів т/рік) буде 
наведена у відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які готуються на підставі звіту 
проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві. 

Перелік забруднюючих речовин, утворення яких очікується при 
експлуатації об’єкта: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, 

діоксид азоту, оксиду вуглецю, метан, діоксид сірки, вуглецю діоксид (СО2), 

азоту(1) оксид (N2O), вуглеводні насичені С12-С19, фенол, вуглеводні 
ароматичні, сірководень, заліза оксид, марганцю оксид, хрому оксид. 

Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин прийнятий згідно 
«Документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих  
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкту  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», розроблених ПП «НВФ «СОТИС» в 2019 

році (див. Додаток №10).  

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведений у табл. 1.5.2. 

таблиця 1.5.2.  

Код 
забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 
речовини 

 

Фактичний 
обсяг викидів 

(т/рік) 

Потенційний 
обсяг викидів 

(т/рік) 

Порогові значення 
потенційних викидів 

для взяття на 
державний облік, 

т/рік 

1 2  3 5 

- Метали та їх сполуки 0,0056276 0,0067553 - 

123 
Заліза оксид (у перерахунку на 
залізо) 

0,00544 
0,00653 

0,1 

203 
Хром та його сполукив 
перерахунку на триоксид хрому 

0,0000036 
0,0000043 

0,02 

143 

Манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид 
мангану 

0,000184 

0,000221 

0,005 

2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок недиференційованих 
за складом 

18,032795 

21,639112 

3,0 

301 

Азоту діоксид (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту 

3,19355 

3,83166 

1 

11815 Азоту (І) оксид (N2O) 0,0034651 0,004151 0,1 

- 
Діоксид сірки та інші сполуки 
сірки 

0,204152 
0,244982 

2,0 

330 

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

0,2035 

0,2442 

1,5 

333 Сірководень 0,000652 0,000782 0,03 

337 Вуглецю оксид 8,56977 10,28312 1,5 

11812 Вуглецю діоксид 2038,072 2445,687 500 



48 

- 
Неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

2,70782032 
3,2511829 

1,5 

1071 Фенол 0,05435832 0,0652289 0,1 

410 Метан 0,034651 0,041502 10 

 Всього: 2070,82383102 2484,9894652  

 

Загальний обсяг викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
за умови максимального завантаження технологічного устаткування та 
досягнення проектної потужності становить: фактичний обсяг викидів -

2070,82383102 т/рік та потенційний обсяг викидів -2484,9894652 т/рік.  

Згідно листа Чернігівського обласного центру з гідрометеорогогії 
№01/27-495 від 22.04.2019 р. (див. Додаток № 11) значення фонових 
концентрацій забруднюючих речовин становлять: 

Номери 
постів 

Координати Концентрації в мг/м3 

Швидкість вітру, м/с 

0,2 Більше 3 

Напрямок румби 

Будь-який Пн Сх Пд Зх 

1 51030'56,01'' 

31019'54,96'' 

Речовина: Діоксид азоту 

0,15064 0,15064 0,15064 0,15064 0,15064 

Речовина: Оксид вуглецю 

2,31837 2,42740 2,86102 2,26690 2,48526 

Речовина: Завислі речовини (пил) 
0,14039 0,14039 0,14039 0,14039 0,14039 

2 51029'51,29'' 

31019'57,48'' 

Речовина: Діоксид азоту 

0,15064 0,15064 0,15064 0,15064 0,15064 

Речовина: Оксид вуглецю 

2,31837 2,42740 2,86102 2,26690 2,48526 

Речовина: Завислі речовини (пил) 
0,14039 0,14039 0,14039 0,14039 0,14039 

Загалом по місту Речовина: Діоксид азоту 

  0,15064 0,15064 0,15064 0,15064 0,15064 

  Речовина: Оксид вуглецю 

  2,31837 2,42740 2,86102 2,26690 2,48526 

  Речовина: Завислі речовини (пил) 
  0,14039 0,14039 0,14039 0,14039 0,14039 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області 
листом №01-35-29/2326 від 17.05.2019 р. не заперечує проти прийнятих 
значень фонових концентрацій забруднювальних речовин за даними 
спостережень установок «Пост-2» за період: січень 2016 р. – грудень 2018 р., 
що вказані листом Чернігівського обласного центру з гідрометеорології від 
22.04.2019 №01-27/495 (див. Додаток №11). Разом з тим управління вказує, що 
прийняті значення фонових концентрацій не перевищують «Гранично 
допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферне повітря 
населених місць», затверджених т.в.о. ГДСЛ України 03.03.2015 р. та вимог 
Постанови ГДСЛ України від 15.04.2013 р. №9 «Про затвердження значень 
гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених 
місць», які становлять відповідно по азоту діоксиду – 0,2 мг/м3, по вуглецю 
оксиду – 0,5 мг/м3, завислі речовини (пил) – 0,5 мг/м3. 
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Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для м. Чернігів 
приведені в табл. 1.5.3. та в Додатку №12. 

Таблиця 1.5.3.  
Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура повітря самого теплого місяця року, 0 С 27,0 

Середня мінімальна температура повітря найхолоднішого місяця, 0С -7,4 

Середньорічна роза вітрів, %  

Пн 14 

ПнСх 9 

Сх 13 

ПдСх 9 

Пд 14 

ПдЗх 10 

Зх 17 

ПнЗх 14 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 
перевищення якої складає 5%, U*, м/с 6-7 

 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря виконана шляхом 
розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на 
ЕОМ за програмою, що реалізує алгоритм розрахунку концентрації, 
викладений в ОНД-86.  

Доцільність проведення розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ 
встановлюється відповідно п.5.21 ОНД-86 виходячі з: 

М/ГДК>Ф  Ф=0,01Н при Н>10 м 

М/ГДК>Ф  Ф=0,1 при Н≤10 м 

де: М - сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства, 
відповідне найбільш несприятливим з встановлених умов викиду, включаючи 
вентиляційні викиди і неорганізовані викиди, г/с; 

ГДК-максимальна гранично допустима концентрація, мг/м3; 

Н - середньозважена по підприємству висота джерел викидів, м: 
Н = 5М(0−10)+15М(10−20)+25М (20−30)+⋯М  

де: М та Н – відповідно повний викид (г/с) та його середньозважена 
висота на підприємтсві; 

М(0-10), М(10-20) і т.д. – сумарні викиди втробничого об’єкту в 
інтервалі висот джерел до 10 м включно, 11-20, 21-30 м і т.д. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітря виконані: 
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- при найбільш несприятливому з точки зору забруднення 
навколишнього повітряного середовища режиму роботи технологічного 
устаткування, а саме при максимальному навантаженні; 

- з урахуванням об’ємів газоповітряної суміші, що надходять в 
атмосферне повітря за реальних умов та враховують у відповідності до вимог 
ОНД-86 температуру газоповітряної суміші за робочих умов. 

Результати розрахунку коефіцієнту доцільності проведення розрахунків 
розсіювання на ЕОМ, наведені в таблиці 1.5.4. 

 

Розрахунок коефіцієнту доцільності 
Таблиця 1.5.4. 

Код 
речов
ини 

 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Середньо-

зважена 
висота, м 

Викид по підприємству ГДК, 
мг/м3 

М/ГДК Ф Доцільність 
проведення 

розрахунків 
розсіювання 

/так чи ні/ 
М/ГДК > 

Ф=0,1 при 
Н≤10 

г/с т/рік   

123 
Заліза оксид (у перерахунку на 

залізо) 
10 0,00121 0,00544 0,4 0,00302 0,1 ні 

203 

Хром та його сполукив 
перерахунку на триоксид 

хрому 

10 0,00000122 0,0000036 0,0015 0,000813 0,1 ні 

143 

Манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид 

мангану 

10 0,0000361 0,000184 0,01 0,00361 0,1 ні 

2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок недиференційованих 
за складом 

18,5 2,55835 18,032795 0,5 5,117 0,185 так 

301 

Азоту діоксид (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку 

на діоксид азоту 

16,1 1,19404 3,19355 0,2 5,97 0,161 так 

11815 Азоту (І) оксид (N2O) 17,5 0,00232779 0,0034651 - - - ні 

330 

Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

діоксид сірки 

22,6 0,191 0,2035 0,5 0,382 0,226 так 

333 Сірководень 10 0,00121 0,000652 0,008 0,151 0,1 так 

337 Вуглецю оксид 18,2 33,287623 8,56977 5 6,658 0,182 так 

11812 Вуглецю діоксид 17,5 1365,639 2038,072 - - - ні 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 10 4,222109 2,653112 1 4,222 0,1 так 

10312 Вуглеводні ароматичні 10 0,000648 0,00035 - - - ні 
1071 Фенол 11,6 0,02006622 0,05435832 0,01 2,00662 0,116 так 

410 Метан 17,5 0,0232779 0,034651 50 0,000466 0,175 ні 
 

Критерії доцільності проведення розрахунків розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі вимагає проведення 
розрахунку на ЕОМ за уніфікованими програмами розрахунку забруднення 
атмосфери (УПРЗА), що реалізують «Методику расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий. ОНД-86» для речовин: речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, діоксид азоту, діоксид сірки, сірководень, оксид вуглецю, 
вуглеводні насичені, фенол. 
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Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин а атмосферному 
повітрі виконані на ЕОМ за програмою «ЕОЛ ПЛЮС» 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин на існуючий стан, а 
також додатковий розрахунок на період досягнення нормативів гранично 
допустимих викидів з урахуванням природоохороних заходів для їх 
досягнення виконаний в місцевій системі координат: 

- по розрахунковому майданчику 2100*2100 з кроком сітки 150 м; 
- в окремих точках на межі прилеглої житлової забудови (Т1…Т4), які 

позначені на карті-схемі (див. рис.9). 
Узагальнені характеристики забрудення атмосферного повітря за 

результатами розрахунків розсіювання наведені в Додатку № 10 в таблицях 
9.2. – 9.5 «Документи у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
об’єкту «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», розташованого за адресою:14007, 
Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Павла Тичини, будинок 69», 
розробленого ТОВ «НВФ «СОТИС», 2019 р. 

При проведенні аналізу розрахунків розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі та отриманих приземних концентрацій на 
межі прилеглої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони не 
виявлено перевищення встановлених гігієнічних нормативів, що дозволяє 
розробити пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без планування 
заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для дотримання 
гігієнічних нормативів на межі прилеглої житлової забудови та СЗЗ 
підприємства згідно законодавства. 
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Рис. 9. Схема розташування точок дослідження атмосферного повітря на межі житлової забудови, прилеглої до 

виробничого майданчика ТОВ «ЧЕРНІГВАГРОШЛЯХБУД»  
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Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів (загальна таблиця) 
Таблиця 1.5.5. 

N 

джер. 
 ви-  

киду 

  

Наймену- 

вання 

джерела 

Висота 

джере- 

ла 

м 

Діаметр  
джере- 

лам 

Координати джерела Параметри ПГПС Речовина Вихідні дані для визначення 

величини викиду 

Визначена потужність 

викидів 

Методика 
визначення 

показників точкового/ 
поч. лінійн./ 

центр симетр. 
площадного 

кінця лінійн./ 
ширина і дов. 
площадного 

Кут обер. 
площ 
джер. 
відно- 

сно ОХ 

Об'єм 

м3/с 

Шви- 

дкість 

м/с 

Тем 

пе- 

рату 

ра, 
C0 

Код Найменування Факт Проектні Розрахунк. 

г/с г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

X Y X Y /град/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 НВ вивантаження 
щебеню та 
гранвідсіву 

3 0,5 2638 10987 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,222 1,062 0,222 1,062 Розрах. 

2 Склад щебеню 
фракції 40-70 мм 

15 - 2570 10964 20 30 17 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0105 0,33 0,0105 0,33 Розрах. 

3 Склад щебеню 
фракції 20-40 мм 

15 - 2540 10979 18 55 22 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,00383 0,121 0,00383 0,121 Розрах. 

4 Склад щебеню 
фракції 20-40 мм 

15 - 2538 10950 20 35 37 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,00383 0,121 0,00383 0,121 Розрах. 

5 Склад щебеню 
фракції 10-20 мм 

15 - 2734 10967 40 40 90 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0157 0,494 0,0157 0,494 Розрах. 

6 Склад щебеню 
фракції 5-10 мм 

15 - 2679 10956 40 35 90 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0188 0,592 0,0188 0,592 Розрах. 

7 Склад щебеню 

фракції 5-10 мм 

15 - 2594 10999 20 35 10 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0188 0,592 0,0188 0,592 Розрах. 

8 Склад гранвідсіву 15 - 2602 10969 20 30 0 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0696 2,194 0,0696 2,194 Розрах. 

9 Склад гранвідсіву 15 - 2638 10971 25 30 0 - - 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0696 2,194 0,0696 2,194 Розрах. 

10 Пункт відпускання 
щебеню 

5 0,5 2621 10953 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,133 0,113 0,133 0,113 Розрах. 

11 Вузол живлення 
АБЗ «Тельтомат»  

5 0,5 2693 10922 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,097 0,474 0,097 0,474 Розрах. 

12 Стрічковий 
транспортер АБЗ 

«Тельтомат» 

2 0,5 2686 10914 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,039 0,211 0,039 0,211 Розрах. 

13 ДТ-1 масляного 
нагрівача бітуму 
АБЗ «Тельтомат»  

8 0,35 2708 10907 - - - 0,266 6,37 347 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,0188 - - - 0,0413 0,0188 0,0413 Прямі 
вимірювання 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,0000459 0,0000486 0,0000459 0,0000486 Розрах. 
6000/337 Оксид вуглецю 0,0584 - - - 0,121 0,0584 0,121 Прямі вимір. 

7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 26,978 28,552 26,978 28,552 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,000459 0,000486 0,000459 0,000486 Розрах. 
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14 Люк витратної 
ємності №1 АБЗ 

«Тельтомат»  

2,8 0,5 2705 10898 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,203 0,174 0,203 0,174 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,000635 0,000545 0,000635 0,000545 Розрах. 
15 Люк витратної 

ємності №2 АБЗ 
«Тельтомат»  

2,8 0,5 2708 10898 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,203 0,174 0,203 0,174 Розрах. 
11048/1071 Фенол - - - 0,000635 0,000545 0,000635 0,000545 Розрах. 

16 Люк витратної 
ємності №3 АБЗ 

«Тельтомат»  

2,8 0,5 2711 10898 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,203 0,174 0,203 0,174 Розрах. 
11048/1071 Фенол - - - 0,000635 0,000545 0,000635 0,000545 Розрах. 

17 Люк витратної 
ємності №4 АБЗ 

«Тельтомат»  

2,8 0,5 2714 10887 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,203 0,174 0,203 0,174 Розрах. 
11048/1071 Фенол - - - 0,000635 0,000545 0,000635 0,000545 Розрах. 

18 РФ-1 силосу 
мінерального 
порошку АБЗ 
«Тельтомат»  

10 0,15 2693 10902 - - - 0,0028 0,16 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,000342 0,0281 0,000342 0,0281 Розрах. 

19 ДТ-2 асфальто-

бетонозмішувача 
АБЗ «Тельтомат»  

30 1 2678 10912 - - - 6,165 9,32 51 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

1,563 - - - 8,243 1,563 8,243 Прямі вимір. 

4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,272 - - - 1,461 0,272 1,461 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,00087 0,00162 0,00087 0,00162 Розрах. 
5001/330 Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,145 - - - 0,16 0,145 0,16 Прямі вимір. 

6000/337 Оксид вуглецю 10,976 - - - 4,037 10,976 4,037 Прямі вимір. 
7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 510,939 952,9 510,939 952,9 Розрах. 
11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,141 0,295 0,141 0,295 Розрах. 
11048/1071 Фенол нпзм*) - - 0,00419 0,0226 0,00419 0,0226 Прямі вимір. 
12000/410 Метан - - - 0,0087 0,0162 0,0087 0,0162 Розрах. 

20 Пункт 
вивантаження 
відходів АБЗ 
«Тельтомат»  

2 0,5 2695 10895 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,00019 0,00102 0,00019 0,00102 Розрах. 

21 Вузол живлення 
АБЗ ДС-168637 

5 0,5 2609 10943 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,097 0,474 0,097 0,474 Розрах. 

22 Стрічковий 
транспортер АБЗ 

ДС-168637 

2 0,5 2598 10943 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0558 0,301 0,0558 0,301 Розрах. 

23 ДТ-3 нагрівача 
бітуму ДС-168637 

8 0,3 2585 10931 - - - 0,285 5,9 121 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,025 - - - 0,0351 0,025 0,0351 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,0000441 0,0000413 0,0000441 0,0000413 Розрах. 

6000/337 Оксид вуглецю 0,0573 - - - 0,103 0,0573 0,103 Прямі вимір 

7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 25,898 24,279 25,898 24,279 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,000441 0,000413 0,000441 0,000413 Розрах. 

24 ДТ-4 нагрівача 
змішувальної 

ємності ДС-168637 

8 0,3 2583 10923 - - - 0,296 6,16 123 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,0243 - - - 0,0155 0,0243 0,0155 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,0000441 0,0000182 0,0000441 0,0000182 Розрах. 
6000/337 Оксид вуглецю 0,0573 - - - 0,103 0,0573 0,103 Прямі вимір. 

7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 25,898 24,279 25,898 24,279 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,000441 0,000413 0,000441 0,000413 Розрах. 

25 Люк змішувально 
ємності АБЗ ДС-

168637 

2,8 0,5 2578 10923 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,101 0,133 0,101 0,133 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,000316 0,000416 0,000316 0,000416 Розрах. 
26 2,8 0,5 2579 10926 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,527 0,189 0,527 0,189 Розрах. 
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Люк витратної 
ємності бітуму №1 

АБЗ ДС-168637 

11048/1071 Фенол - - - 0,00165 0,000592 0,00165 0,000592 Розрах. 

27 Люк витратної 
ємності бітуму №2 

АБЗ ДС-168637 

2,8 0,5 2579 10930 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,527 0,189 0,527 0,189 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,00165 0,000592 0,00165 0,000592 Розрах. 
28 Люк витратної 

ємності бітуму №3 
АБЗ ДС-168637 

2,8 0,5 2579 10934 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,527 0,189 0,527 0,189 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,00165 0,000592 0,00165 0,000592 Розрах. 
29 Люк витратної 

ємності бітуму №4 
АБЗ ДС-168637 

2,8 0,5 2579 10938 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,527 0,189 0,527 0,189 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,00165 0,000592 0,00165 0,000592 Розрах. 
30 ДТ-5 

асфальтозмішувача 
ДС-168637  

18,8 1,2 2588 10934 - - - 7,185 8,62 97 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

0,113 - - - 0,415 0,113 0,415 Прямі вимір. 

4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,777 - - - 1,542 0,777 1,542 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,00116 0,00162 0,00116 0,00162 Розрах. 
5001/330 Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки 

0,046 - - - 0,0435 0,046 0,0435 Прямі вимір. 

6000/337 Оксид вуглецю 21,966 - - - 4,037  4,037 Прямі вимір. 
7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 679,81 952,9 679,81 952,9 Розрах. 
11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,141 0,355 0,141 0,355 Розрах. 
11048/1071 Фенол нпзм*) - - 0,00489 0,0264 0,00489 0,0264 Прямі вимір. 
12000/410 Метан - - - 0,0116 0,0162 0,0116 0,0162 Розрах. 

31 РФ -2 силосу 
мінерального 

порошку АБЗ ДС-

168637 

12 0,15 2588 10924 - - - 0,0028 0,16 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,000342 0,0281 0,000342 0,0281 Розрах. 

32 РФ -3 силосу пилу 

АБЗ ДС-168637 

8 0,15 2591 10924 - - - 0,0023 0,16 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,000284 0,000497 0,000284 0,000497 Розрах. 

33 Пункт 
вивантаження 

відходів АБЗ ДС-

168637 

2 0,5 2592 10917 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,00019 0,00102 0,00019 0,00102 Розрах. 

34 ДТ-6 масляного 
теплогенератора 

ДС-168637 

 

4 - 2581 10941 0,25 0,1 - 0,28 16,88 133 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,0191 - - - 0,0292 0,0191 0,0292 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,0000621 0,0000344 0,0000621 0,0000344 Розрах. 
6000/337 Оксид вуглецю 0,0595 - - - 0,0856 0,0595 0,0856 Прямі вимір. 

7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 36,473 20,2 36,473 20,2 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,000621 0,000344 0,000621 0,000344 Розрах. 

35 Система зрошення 
АБЗ ДС-168637 

2 0,5 2596 10905 - - - 0,589 3 27 05002/333 Сірководень - - - 0,00121 0,000652 0,00121 0,000652 Розрах 

11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,43 0,2319 0,43 0,2319 Розрах. 
11000/10312 Вуглеводні ароматичні - - - 0,000648 0,00035 0,000648 0,00035 Розрах. 

36 Бітумно-емульсійна 
установка СОМАР 

8,5 0,15 2592 10940 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,0828 0,0150 0,0828 0,0150 Розрах. 
11048/1071 Фенол - - - 0,000259 0,0000469 0,000259 0,0000469 Розрах. 

37 Люк ємності 
зберігання бітуму 

№1 

2,7 0,5 2651 10923 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,203 0,0378 0,203 0,0378 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,000635 0,000118 0,000635 0,000118 Розрах. 

38 Люк ємності 
зберігання бітуму 

№2 

2,7 0,5 2651 10919 - - - 0,589 3 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,203 0,0378 0,203 0,0378 Розрах. 

11048/1071 Фенол - - - 0,000635 0,000118 0,000635 0,000118 Розрах. 

39 ДТ-7 бітумних 
котлів Д-649 

9,6 0,35 2654 10908 - - - 0,279 13,37 340 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,0516 - - - 0,0366 0,0516 0,0366 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,0000919 0,000043 0,0000919 0,000043 Розрах. 
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6000/337 Оксид вуглецю 0,114 - - - 0,107 0,114 0,107 Прямі вимір. 
7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 53,956 25,25 53,956 25,25 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,000919 0,00043 0,000919 0,00043 Розрах. 

40 РФ-4 8 0,15 2648 10935 - - - 0,0028 0,16 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,000342 0,0132 0,000342 0,0132 Розрах. 

41 В-1 Лабораторія 3 0 2639 10852 0,3 0,3 - 0,278 3,09 27 11000/2754 Вуглеводні насичені С12-С19 - - - 0,000309 0,000612 0,000309 0,000612 Розрах. 
11048/1071 Фенол - - - 0,00000122 0,00000242 0,00000122 0,00000242 Розрах. 

42 ДТ-8 котла Ferroli 

PEGASUS 45 

12 0,15 2839 10874 - - - 0,0346 2,8 114 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,00268 - - - 0,0139 0,00268 0,0139 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,000004825 0,0000198 0,000004825 0,0000198 Розрах. 
6000/337 Оксид вуглецю 0,000206 - - - 0,0158 0,000206 0,0158 Прямі вимір. 

7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 2,827 11,654 2,827 11,654 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,0000482 0,000198 0,0000482 0,000198 Розрах. 

43 ДТ-9 котла КС-ТГ-

50 М2 

12 0,15 2840 10874 - - - 0,0311 2,59 125 4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,00252 - - - 0,0139 0,00252 0,0139 Прямі вимір. 

4002/11815 Азоту(1) оксид (N2O) - - - 0,00000487 0,0000198 0,00000487 0,0000198 Розрах. 
6000/337 Оксид вуглецю 0,000311 - - - 0,0158 0,000311 0,0158 Прямі вимір. 

7000/11812 Вуглецю діоксид - - - 2,86 11,654 2,86 11,654 Розрах. 
12000/410 Метан - - - 0,0000487 0,000198 0,0000487 0,000198 Розрах. 

44 ОВ-1 Побутового 
приміщення 

2 0,1 2642 10942 - - - 0,042 5,35 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0054 0,00644 0,0054 0,00644 Розрах. 

45 НВ Підсобного 
приміщення 

2 0,5 2568 10906 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0096 0,00508 0,0096 0,00508 Розрах. 

46 НВ Зварювальних 
робіт гаража 

2 0,5 2587 10857 - - - 0,589 3 27 1003/123 Заліза оксид (у перерах. на залізо) - - - 0,00121 0,00544 0,00121 0,00544 Розрах. 
1010/203 Хром та його сполуки в 

перерахунку на триоксид хрому 

- - - 0,00000122 0,0000036 0,00000122 0,0000036 Розрах. 

1104/143 Манган та його сполуки у 
перерахунку на діоксид мангану 

- - - 0,0000361 0,000184 0,0000361 0,000184 Розрах. 

4001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

- - - 0,00104 0,00505 0,00104 0,00505 Розрах. 

6000/337 Оксид вуглецю - - - 0,000606 0,00227 0,000606 0,00227 Розрах. 
47 НВ 

Металообробних 
робіт гаража 

2 0,5 2587 10854 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0096 0,0158 0,0096 0,0158 Розрах. 

48 НВ Токарного 
верстата  гаража 

2 0,5 2570 10848 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0012 0,00225 0,0012 0,00225 Розрах. 

49 НВ свердлильний 
верстат 

2 0,5 2581 10848 - - - 0,589 3 27 3000/2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

- - - 0,0004 0,000288 0,0004 0,000288 Розрах. 

Примітки: 
- В графі 10 таблиці величини об’ємів газоповітряної суміші наведені з урахуванням від фактичного завантаження технологічного обладнання та приведені до таких умов: Для 

газоподібних продуктів згорання – температура 273 К, тиск 1013,3 кпа, 3% киснб для газоподібного палива. 
- В таблиці використані наступні умовні позначення: ДТ – димова труба; НВ – неорганізоване джерело; РФ – рукавний фільтр; В – витяжна вентиляційна система; ОВ – осьовий 

вентилятор; нзпм – нижче порогу значення методики. 
- В графі 12 температура газів наведена:  
 Для викидів, які мають температуру зовнішнього атмосферного повітря – середня максимальна температура найспекотнішого місяця незалежно від часу вимірювань; 
 Для інших викидів – фактична температура газоповітряного потоку, отримана шляхом вимірювань, яка надходить з вустя труби в атмосферне повітря за робочих умов. 
- В графах 16-17 проектні значення не наводяться, оскільки значення проектних показників концентрацій забруднюючих речовин в проектній документації відсутні. 
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Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів, забруднення води 

 

Система водопостачання на підприємстві оборотна та прямоточна. Вода 
використовується на: 

- потреби опалення; 
- на господарсько-побутові потреби; 
- на поповнення втрат в оборотній системі зрошування труби «Вентурі», 

яка призначена для очищення відпрацьованої у технологічному процесі 
газоповітряної суміші від часток пилу. 

Водозабезпечення виробничого об’єкту здійснюється з міської 
водопровідної мережі КП «Чернігівводоканал» м.Чернігова, згідно договору 
№1217 від 25 квітня 2006 року (див. Додаток №14).  

Протягом доби використовується до 33,33 м3 води. Загальні обсяги 
водоспоживання 400 м3/рік, в т.ч.: 

- на господарсько-побутові потреби - 312 м3/рік; 
- на виробничі потреби (використання води при виробництві продукції, 

зволоження сировини, полив території, тощо) – 88 м3/рік. 
Водовідведення господарсько-побутових стічних вод у кількості 312 м3/рік 

здійснюється згідно договору №1217 від 25 квітня 2006 року (див. Додаток №14) 

в існуючу каналізаційну мережу КП «Чернігівводоканал». Виробничі стоки – 

відсутні. Стічні води ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» надходять у 
каналізаційну мережу КП «Чернігівводоканал» з наступними показниками: 

 завислі речовини – 300 г/м3 

 БСК – 270 г/м3 

 ХСК – 675 г/м3 

 Мінералізація – 656 г/м3 

 Сульфати – 336 г/м3 

 Хлориди – 224 г/м3 

 Нітрити – 1,6 г/м3 

 Нітрати – 40 г/м3 

 Азот амонійний – 20 г/м3 

 Фосфати – 7,0 г/м3 

 Нафтопродукти – 2,0 г/м3 

 СПАР – 0,5 г/м3 

Моніторинг якісних показників стічних вод проводиться силами 
лабораторії КП «Чернігівводоканал». Очищення стічних вод здійснюється на 
існуючих міських каналізаційних спорудах КП «Чернігівводоканал». 

В процесі провадження планованої діяльності не передбачається 
використання вод (водних об'єктів), забір води, скидання стічних вод у водні 
об'єкти та інші види використання вод (водних об'єктів). 

Впливу на поверхневі та підземні води в процесі розташування та 
експлуатації об’єкту спостерігатись не буде.  

Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів в 
зонах їх впливів діяльності підприємства не відбувається. 
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Влаштування нових систем водопостачання та водовідведення для потреб 
планованої діяльності не передбачається. 

Внаслідок реалізації проектних рішень не передбачається збільшення або 
зменшення площі існуючої забудови підприємства - відповідно, утворення 
додаткових об’ємів забруднених дощових стоків буде відсутнім. 

Планований виробничий об’єкт не чинить прямого чи опосередкованого 
негативного впливу на ґрунтові та поверхневі води навколишньої місцевості. 

Негативний вплив на водне середовище під час експлуатації планованої 
діяльності відсутній. 

 

Оцінка очікуваного забруднення ґрунту та надр 

Планована діяльність знаходиться на території діючого підприємства ТОВ 
«ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», яке розташовується за адресою Чернігівська 
область, м. Чернігів, вул. Павла Тичини, будинок 69. 

Реалізація планованої діяльності не потребує залучення нових ділянок 
земель, що можуть мати с/г цінність чи можуть бути відчужені в інших 
землекористувачів. 

Навколишні ґрунти характеризуються відсутністю верхнього родючого 
шару. 

Для попередження забруднення навколишніх ґрунтів під час експлуатації 
планованої діяльності передбачається: 

- складувати всі можливі утворені відходи на існуючому спеціально 
облаштованому майданчику у спеціальні контейнери та вивозити на утилізацію 
відповідно до діючих нормативних вимог; 

- здійснювати викиди забруднюючих речовин в межах затверджених 
нормативів. 

Відповідно, реалізація планової діяльності не буде призводити до 
забруднення навколишніх грунтів твердими та рідкими відходами, чи 
шкідливими речовинами, які містяться у викидах. 

Земляні роботи на ділянці не будуть чинити помітної дії на геологічні 
структури, оскільки ця ділянка не представляє суттєвої геологічної цінності.  

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ відсутні. 

Оскільки територія об'єкту не має яких-небудь економічних запасів 
корисних копалин, збитку від використовування надр не очікується. 

Здійснення негативного впливу на ґрунти під час експлуатації 
проектованого об’єкта не передбачається, так як експлуатація 
асфальтнобетонного заводу відбуватиметься на території існуючого 
виробничого комплексу де відсутній родючий шар ґрунту. 

Виробництво асфальтобетонних сумішей не буде спричиняти та сприяти 
розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ природного та техногенного 
походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, 
карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації 
земної поверхні, тощо) в районі його розташування. 
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Планована діяльність не чинить негативного впливу на геологічне 
середовище. 
 

Оцінка очікуваного шумового та вібраційного забруднення, яке виникає 
у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності 

 

Проведення досліджень рівнів звуку на межі прилеглої до виробничого 
майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» житлової забудови виконане 

Державною установою «Чернігівський обласний лабораторний центр  
МОЗ України» (свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії №231/15 від 
9 грудня 2015 року, дійсне до 08.12.2020 року). Дослідження рівнів звуку на 
прилеглій житловій забудові здійснювалось в тих самих точках, в яких 
здійснювалось дослідження якості атмосферного повітря, картографічна схема 
наведена нижче.  

 
Рис. 10. Схема розташування точок дослідження атмосферного повітря (рівнів 
звуку) на межі житлової забудови, прилеглої до виробничого майданчика ТОВ 

«ЧЕРНІГВАГРОШЛЯХБУД» 

 

В таблиці 1.5.6. наведені узагальнені результати досліджень рівнів звуку, 
величини який прийняті згідно продоколів дослідження, копії яких наведені в 
Додатку №15. 
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Результати досліджень рівнів звуку на прилеглій до промислового 
майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» житлової забудови. 

 

Таблиця 1.5.6. 
№ та  
дата 

прото-

колу 

Дата 
виконання 

дослід-

ження 

Місце 
виконання 

дослідження, 
номер 

розрахункової 
точки 

Результат 
дослідження рівню 

звуку, дБА 

Допустимі рівні 
звуку згідно ДСП-

173 

Еквіва-

лентний 
рівень 
звуку, 
дБА 

Макси-

мальний 
рівень 
звуку, 
дБА 

Еквіва-

лентний 
рівень 
звуку, 
дБА 

Макси-

мальний 
рівень 
звуку, 
дБА 

№24 від 
15.05.2018 

15.05.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 
вул. Павла 
Тичини, 59 

(т.№1) 

52,5 69,2 55 70 

№23 від 
15.05.2018 

15.05.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 
вул. Генерала 
Авдєєнка, 66 

(т.№2) 

46,2 64,4 55 70 

№4 від 
24.04.2018 

24.04.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 

вул. Г. 
Сурабко, 12 

(т.№3) 

53,8 66,6 55 70 

№3 від 
24.04.2018 

24.04.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 

вул. 
Масанівська, 

1/2 (т.№4) 

49 58,3 55 70 

№54 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

44,9 55,2 55 70 

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70 55 70 
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№55 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

45 55,5 55 70 

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70 55 70 

№56 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

53,9 65,3   

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70   

№57 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

49,9 59,8   

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70   

 

За результатами виконаних досліджень перевищення допустимих рівнів 
звуку на території житлової забудови, наведених в Додатку №16 Державних 
санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173 та ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків та споруд від шуму» не виявлено. 

Вібрація є механічними коливальними рухами, що безпосередньо 
передаються тілу людини.  

Основними фізичними характеристиками вібрації є амплітуда (м, см) і 
частота коливань (Гц).  

Враховуючи, що при будь-якому коливальному русі безперервно 
змінюється швидкість і прискорення (найбільші на осьовій лінії коливання і 
найменші на крайніх позиціях), вібрацію оцінюють по швидкості і прискоренню.  

Якщо для шуму за нуль децибелів прийнятий поріг чутливості, для вібрації 
відлік децибелів ведеться від умовної опорної віброшвидкості, рівної 5·10-8 м/с, 
віброприскорення - 3·10-4 м/с2.  

Віброшвидкість та віброприскорення виражаються в дБ до їх нульових 
порогів і обчислюються за формулами:  

810
5

lg20 
H

Ly , дБ 
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410
3

lg20  L
A

La , дБ 

де Lу - логарифмічний рівень віброшвидкості; 
La - логарифмічний рівень віброприскорення. 
При цьому поріг сприйняття вібрації складає близько 70 дБ.  
Віброшвидкість і виброприскорення оцінюються в межах стандартних 

октав у середньогеометричних частотах 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250 Гц та 
вище. Вібрація з частотою до 32 Гц відноситься до низькочастотної, а більше 32 
Гц - до високочастотної.  

Діючий ГОСТ 12.1.012-78 регламентує гранично допустимий рівень 
вібрації за кінематичним параметром віброшвидкості, а доза - параметр 
енергетичний, що враховує рівень вібрації і час її дії.  

Вібрація відноситься до чинників, що мають велику біологічну активність. 
Характер, глибина і спрямованість фізіологічних розладів різних систем 
організму визначаються рівнями, спектральним складом вібрації, а також 
фізіологічними властивостями тіла людини. В генезисі цих реакцій важливу роль 
відіграють аналізатори - вестибулярний, руховий, зоровий, шкірний та ін.  

Дія вібрації на організм опосередкує наступними явищами: фізичною дією 
на поверхню контакту; розповсюдженням коливань по тканинах; 
безпосередньою реакцією на дії в органах і тканинах, а також роздратуванням 
механорецепторів, нейрорецепторів та суб'єктивних реакцій.  

У відповідь між реакціями організму і рівнем вібрації немає лінійної 
залежності. Причина цього явища – у резонансному ефекті. При підвищенні 
частот коливань більше 0,7 Гц можливі резонансні коливання в органах людини. 
Резонанс людського тіла, окремих його органів наступає під дією зовнішніх сил 
при збігу власних частот коливань внутрішніх органів з частотами зовнішніх сил. 
Область резонансу для голови в положенні сидячи при вертикальних вібраціях 
розташовується в зоні між 20 – 30 Гц, при горизонтальних – 1,5 – 2 Гц.  

Під час провадження планованої діяльності джерела шкідливої вібрації не 
передбачаються. 

 

Оцінка очікуваного світлового забруднення яке, виникає у результаті 
виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності 

Світлове забруднення - різновид фізичного забруднення, порушення 
інтенсивності і ритміки природної освітленості певної території в результаті дії 
штучних джерел світла, що викликають аномалії в житті рослин і тварин. 

Надмірне світловиділення супроводжується також додатковою емісією 
тепла. Світлове забруднення - це ефект, що створюється освітлювальними 
установками, які крім освітлення зон, для яких вони призначені, додатково 
освітлюють інші, прилеглі зони. 

З метою зменшення шкідливого впливу світлового забруднення на 
території планованої діяльності електричне освітлення буде запроектоване 
відповідно до вимог НПАОП 0.00- 1.24-10. Машинні, службові, складські 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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приміщення будуть обладнані електричним штучним освітленням відповідно до 
вимог ПУЭ і ДБН В.2.5-28- 2006 “Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Природне і штучне освітлення”. Для освітлення території планованої діяльності, 
а також для систем освітлення пересувних машин буде застосовуватися 
електрична система з ізольованою нейтраллю за лінійної напруги не вище 220 В. 
Для живлення ручних переносних світильників буде застосована лінійна напруга 
не вище ніж 36 В змінного і 48 В постійного струму.  

Освітлювальні установки, що встановлюватимуться на стаціонарних 
опорах для освітлення території планованої діяльності будуть живитись від 
індивідуальних трансформаторних підстанцій із заземленою нейтраллю 
напругою 220 В. 

Територія планованої діяльності буде освітлюватися світильниками та 
прожекторами, вбудованими в конструкцію будівель або встановленими на 
окремих стаціонарних опорах (щоглах). 

При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів при проектуванні, 
розміщенні та експлуатації освітлювальних приладів та установок вплив 
світлового забруднення планованої діяльності на довкілля можливо оцінити як 
допустимий. 
 

Оцінка очікуваного теплового забруднення яке, виникає у результаті 
виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності 

Теплове забруднення - це один із видів фізичного забруднення 
навколишнього середовища, що являє собою довгострокове або періодичне 
збільшення температури вище звичайного рівня.  

При роботі об’єкту не передбачено використання обладнання, в процесі 
роботи якого може виділятися променисте тепло (обладнання для розливання 
металу, гарячої прокатки, закладці в ел. печі і виїмку з них виробів, заготовок, 
генераторні лампи, випрямлячі та ін.), а також обладнання, що виділяє 
конвективне тепло. 

Проте, джерелом теплового забруднення під час провадження планованої 
діяльності буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється 
у теплових процесах, пов’язаних з виробництвом асфальтобетонних сумішей. 
Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання - асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ 
«Кредмаш», що працює на природному газу. А також від котельні, що 
знаходиться в окремому приміщенні адміністративного корпусі, де розміщується 
котел Ferroli PEGASUS 45, тепловою потужністю 49,5 кВт, та котел КС-ТГ-50 

М2, тепловою потужністю 50 кВт, які призначені для опалення приміщень 
корпусу протягом осінньо-зимового періоду. В якості палива використовується 
природний газ.  

Тепловий вплив планованої діяльності на навколишнє середовище буде 
проявлятись в порушенні теплової рівноваги навколишнього середовища і може 
бути прямим та непрямим. Прямий тепловий вплив викликається тепловими 
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викидами в атмосферу, його рівень визначається обсягами спалювання 
паливноенергетичних ресурсів. 

Прямі теплові викиди від теплових процесів, пов’язаних з виробництвом 
асфальтобетонних сумішей та котельні ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» не 
можуть вплинути на тепловий баланс в глобальних масштабах. Проте вони 
здатні змінити локальний тепловий баланс в атмосфері, що є причиною зміни 
мікроклімату на території майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД».  

На території планованої діяльності очікується незначне збільшення 
температури повітря на 2-3°С - утворення області з підвищеним локальним 
викидом теплової енергії в атмосферу – так званого «острову теплоти». Такий 
«острів теплоти» нестійкий в часі внаслідок впливу вітру та інших атмосферних 
чинників. 

При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні 
якісного палива вплив теплового забруднення від процесів, пов’язаних з 
виробництвом асфальтобетонних сумішей та котельні можливо оцінити як 
допустимий.  

 

Оцінка очікуваного радіаційного забруднення яке, виникає у результаті 
виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності 

В результаті провадження планованої діяльності утворення джерел 
радіаційного забруднення не очікується. 

В технологічних операціях об’єкту не запроектовано використання 
установок (обладнання), що є джерелами іонізуючого випромінювання  
(альфа-, бета, гамма-випромінювання, рентгенівського випромінювання, потоків 
нейтронів та інших ядерних частинок). 

Заходи з забезпечення радіаційної безпеки під час проведення будівельно-

монтажних робіт, та планованої діяльності розроблюються відповідно до ДСП 
6.074.120-01 "Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України" 
(ОСПУ) та Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки 
України (НРБУ-97)". Будівельні матеріали, які використовуються при здійсненні 
будівельних та монтажних робіт, а також під час здійснення планованої 
діяльності повинні мати документи про радіаційну якість, що надаються 
постачальниками будматеріалів. При передачі замовникові (ТОВ 
"ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД") сировини і будівельного матеріалу, підрядна 
організація зобов'язана провести радіаційний контроль об'єкта. В Додатку №21 

наведено сертифікати та паспорта радіаційної якості сировини і будівельного 
матеріалу. 

З врахуванням вищенаведеного, при здійсненні будівельних робіт та 
здійсненя планованої діяльності радіаційне забруднення навколишнього 
середовища не передбачається, негативний вплив на довкілля від зазначеного 
фактору не очікується. 
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Оцінка очікуваного випромінення яке, виникає у результаті виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

При роботі об’єкту не передбачено використання обладнання, в процесі 
роботи якого може виділятися променисте тепло (обладнання для розливання 
металу, гарячої прокатки, закладці в ел. печі і виїмку з них виробів, заготовок, 
генераторні лампи, випрямлячі та ін.), а також обладнання, що виділяє 
конвективне тепло. 

На території об'єкта також не заплановано використання обладнання, в 
якому генерується ультразвук, і обладнання, при експлуатації якого ультразвук 
виникає як супутній фактор, що поширюється повітряним або контактним 
шляхом. 

При роботі персоналу на майданчику, на робочих місцях і в місцях 
можливого перебування відсутні штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП) 
- установки ТВЧ, радіолокаційне та радіомовні станції, промислові установки 
високочастотного нагріву, електроенергетичні установки, відкриті розподільні 
пристрої (ВРП ) та ін., при роботі яких виникають інтенсивні електромагнітні 
поля. 
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2. Опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та/або 
технологічного характеру) планованої діяльності, основних причин 
обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків 
(додається у разі наявності ситуаційна карта-схема з нанесеними 
альтернативними варіантами) 

 

Планована діяльність, її характеристи 

Планованою діяльність ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» є виробництво 
асфальтобетонних сумішей. Підприємством прийнята технічна альтернатива 1 - 
виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання - асфальтозмішувальної установки  
ДС-168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу.  

Місцем провадження планованої діяльності щодо територіальної 
альтернативи 1 для виробництва асфальтобетонних сумішей передбачається на 
земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: 
місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69. 

В якості технічної альтернативи № 2 розглядається варіант виробництва 
асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання (асфальтозмішувальної установки ДС-168637 виробництва  
ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі – відпрацьованому мастилі).  

 

Порівняльна таблиця за технічними альтернативами 

Таблиця 2.1. 
Установка Речовини Технічна 

альтернатива 1 
(природний газ) 

Технічна 
альтернатива 2 

(рідке паливо) 
Визначена 

потужність викидів 

Визначена 
потужність викидів 

г/сек т/рік г/сек т/рік 

ДТ 

асфальто-

бетонозміш
увача АБЗ 
ДС-168637 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційованих за складом 

1,959 13,586 2,732 19,998 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту)  

0,201 4,466 0,006624 0,04848 

Азоту(1) оксид (N2O) 0,000936 0,00496 0,00047 0,0034 

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

0,095 0,297 13,6632 99,99808 

Оксид вуглецю 10,397 12,342 3,5152 25,72672 

Вуглецю діоксид 549,785 2913,472 846,36 9194,34 

Вуглеводні насичені С12-С19 0,0403 0,295 - - 

Етилен 0,000153 0,00112 - - 

Спирт етиловий 0,000153 0,00112 - - 

Бензол 0,0029 0,0212 - - 

Ксилол 0,0015 0,011 - - 

Толуол 0,0025 0,0183 - - 

Фенол 0,000312 0,0028 - - 

Метан 0,00936 0,0496 0,0331202 0,24240 

Важкі метали - - 0,15576 1,14 
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Виходячи із зазначених розрахунків, можливо зробити висновок, що 
виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання - асфальтозмішувальної установки ДС-168637 виробництва  
ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі – відпрацьованому мастилі є 
економічно недоцільним через високу собівартість теплової енергії від 
відпрацьованого пального.  

Окрім того, виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного 
обладнання (двох асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного 
технологічного обладнання - асфальтозмішувальної установки  
ДС-168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі – 

відпрацьованому мастилі матиме негативні екологічні наслідки. 
Для прикладу наводимо розрахунки забруднюючих речовин під час 

спалювання (2000) тонн відпрацьованих мастил. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин розроблено з врахуванням 

максимальної продуктивності технологічного устаткування, режим роботи та 
балансу часу устаткування.  

Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих 
речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні відпрацьованих мастил 

наведені нижче:  

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні мазута 
(Дж. №1) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин (далі – ЗР), які утворюються 
під час спалюванні мазута, виконано згідно «Збірника показників емісії (пи-

томих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробницт-вами» Том І, Донецьк-2004 р. 

Розрахунковий метод визначення викиду ЗР базується на використанні 
показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість ЗР, яка 
викидається енергетичною установкою в атмосферне повітря разом з димовими 
газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. 
Існує два показ-ники емісії: 

- узагальнений показник емісії – є середньою питомою величиною ви-киду 
для певної категорії енергетичних установок, певного виду палива з урахуванням 
заходів щодо зниження викиду ЗР.  

- специфічний показник емісії – питома величина викиду, яка визнача-

ється для конкретної енергетичної установки з урахуванням індивідуальних 
хара-ктеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання та 
заходів що-до зниження викиду ЗР. 

При наявності обох показників емісії ЗР використовується специфічний. 
Валовий викид j –ї ЗР Еj, т, що надходить у атмосферу з димовими газами 

енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових 
викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під 
час їх спільного спалювання: 
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де Еj – валовий викид j –ї ЗР під час спалювання і-го палива за проміжок 
часу Р, т; 

kji – показник емісії j –ї ЗР для і-го палива, г/ГДж; 
Ві – витрата і-го палива за проміжок часу Р, т; 
 - нижча робоча теплота згоряння і-го палива, МДж/кг. 
При розрахунку використані наступні дані: 
Паливо, яке використовується – вугілля. 
В – планова витрата мазута за рік – 2000 т 

 

 

 

нижча робоча теплота згорання мазута – 40,4 МДж/кг 

Час роботи – 2033 год/рік 

 

Викиди твердих суспендованих речовин (пил неорганічний, який містить 
двоокис кремнію 20- 70%) 

 

Специфічний показник емісії речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок розраховується за формулою: 

 

 

  

 

де kтв – показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
Аr -  масовий вміст золи в паливі на робочу масу, 15,0%; 
авин / (100 – Гвин)  = 0,0030 за даними табл.Д.2; 
ηзу – ефективність очищення димових газів від твердих частинок (ηзу =0); 
kтвS – показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів 

сірки і твердих частинок сорбенту, г/ГДж (оскільки за технологією не 
використовується сорбент, то kтвS =0). 

 

 

 

 

 

  

Е тв.р.= 20 т/рік      2,732 г/с 

 

Викиди оксидів сірки 

Показник емісії, г/ГДж, оксидів сірки SО2 та SО3, у перерахунку на SО2, 
які надходять у атмосферу з димовими газами, є специфічним і розраховується 
за формулою: 
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де S r – вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу Р, 2,5%  
η1 – ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом у енергетичній 

установці, 0 

η2 – ефективність очистки димових газів від оксидів сірки (очищення від 
оксидів сірки не здійснюється, тому η2=0); 

β – коефіцієнт роботи сіркоочисної установки (оскільки немає 
сіркоочисної установки, то β=0). 

 

 

 

 

 

Eso2= 100 т/рік     13,6632 г/сек 

 

Розрахунок викидів оксидів азоту. 

Під час спалювання органічного палива утворюються оксиди азоту NOx 

(оксид азоту NO та діоксид азоту NO2), викиди яких визначаються в перерахунку 
на NO2. 

Показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду 
розраховується як : 

КNOx = (КNOx)о *fн * (1 – η1) * (1 – η11β) , г/ГДж, 
де : 
(КNOx)о - показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення 

викиду, г/ГДж 

fн – ступінь зменшення викиду NOx під час роботи на низькому наванта-

женні; 
η1 – ефективність первинних (режимно - технологічних) заходів 

скорочення викиду; 
η11 – ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки); 
β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки. 

(КNOx)о= 85 г/ГДж  відповідно до таблиці Д.8 (додаток Д) 
При потужності котла: 500,0 кВт 

Qномінальна  = 0,50 МВт 

Qфактична =0,50 МВт 

 

Валовий викид оксидів азоту розраховується за формулою: 
ЕNOx = 10-6 · КNOx · Qrі · В1  

ЕNOx = 85 * 40,1*10-6*2000,0 = 0,0034 т/рік,    0,00047 г/сек 

 

Викиди оксидів діазоту 

Значення узагальненого показника емісії N2O залежно від виду палива 
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наведено в таблиці Д.21 і складає  1,4 г/ГДж. 
 

Валовий викид оксидів діазо ту N2O розраховується за формулою 1: 
 

 

 

EN2O=0,048480 т/рік   0,006624 г/сек 

 

Викиди важких металів 

При спалюванні в установці мазуту в атмосферне повітря виділяються 
важкі метали які є складовими мазутної золи. Сполуки ванадію відносяться до 
основних складових мазутної золи. Тому кількість ванадію прийнято за 
контрольний параметр шкідливості дії мазутної  золи на довкілля. 

Показник емісії важкого металу kV2O5 г/ГДж є специфічним і 
визначається за формулою 

 

 

 

де сV2O5 – масовий вміст мазутної золи у паливі, мг/кг береться за даними 
таблиці Г.3 додатку Г); 

 

 

- нижча теплота згорання палива, МДж/кг 

 

- частка мазутної золи яка осідає з твердими частками на поверхні котла; 
 

 

- ефективність уловлюваня мазутної золи; 
 

Назва палива - Мазут 

        =   0,05 

CV2O5=600 

КV2O5 =14,1 

Знайдемо валовий викид для важкого металу. 
 

 

E V2O5 =  1,1400 т/рік                     0,1557 г/сек 

 

Викиди оксиду вуглецю СО 

Показник емісії оксиду вуглецю визначається за формулою: 
 

  kco= (kco)0* (1 – q4/100) , 

де (kco)0 - узагальнений показник емісії СО при відсутності механічного 
недопалу, г/Гдж    (kco)0= 320 г/ГДж (згідно табл. Д.19 ); 
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q4 – втрати тепла палива через механічний недопал, %  (q4= 0,5% згідно 
табл.Д4). 

(kco)0=320 - (320*0,5/100) = 318,4 г/Гдж 

Валовий викид оксиду вуглецю розраховується за формулою 1: 
 

Eco=10-6* kco*B*40,4  т/рік    

 

Eco=25,73 т/рік  3,5152 г/сек 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні мазута 
(Дж. №2) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин (далі – ЗР), які утворюються 
під час спалюванні мазута, виконано згідно «Збірника показників емісії (пи-

томих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 
виробницт-вами» Том І, Донецьк-2004р. 

Розрахунковий метод визначення викиду ЗР базується на використанні 
показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість ЗР, яка 
викидається енергетичною установкою в атмосферне повітря разом з димовими 
газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. 
Існує два показ-ники емісії: 

- узагальнений показник емісії – є середньою питомою величиною ви-киду 
для певної категорії енергетичних установок, певного виду палива з урахуванням 
заходів щодо зниження викиду ЗР.  

- специфічний показник емісії – питома величина викиду, яка визнача-

ється для конкретної енергетичної установки з урахуванням індивідуальних 
хара-ктеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання та 
заходів що-до зниження викиду ЗР. 

При наявності обох показників емісії ЗР використовується специфічний.  
Валовий викид j –ї ЗР Еj, т, що надходить у атмосферу з димовими газами 

енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових 
викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під 
час їх спільного спалювання: 

Валовий викид j –ї ЗР Еj, т, що надходить у атмосферу з димовими газами 
енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових 
викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під 
час їх спільного спалювання: 

 

 

де Еj – валовий викид j –ї ЗР під час спалювання і-го палива за 
проміжок часу Р, т; 
kji – показник емісії j –ї ЗР для і-го палива, г/ГДж; 
Ві – витрата і-го палива за проміжок часу Р, т; 
 - нижча робоча теплота згоряння і-го палива, МДж/кг. 
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При розрахунку використані наступні дані: 
Паливо, яке використовується – вугілля. 

 

В – планова витрата мазута за рік – 2000 т. 
 

 

нижча робоча теплота згорання мазута – 40,4 МДж/кг 

 

Час роботи – 2033 год/рік 

 

Викиди твердих суспендованих речовин (пил неорганічний, який містить 
двоокис кремнію 20- 70%) 

Специфічний показник емісії речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок розраховується за формулою: 

 

 

 

 

де kтв – показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 
Аr -  масовий вміст золи в паливі на робочу масу, 15,0%; 
авин / (100 – Гвин)  = 0,0030 за даними табл.Д.2; 
ηзу – ефективність очищення димових газів від твердих частинок (ηзу =0); 
kтвS – показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і 
твердих частинок сорбенту, г/ГДж (оскільки за технологією не використовується 
сорбент, то kтвS  =0). 

 

 

 

 

 

 

Е тв.р.= 20 т/рік    2,732 г/сек 

 

Викиди оксидів сірки 

 Показник емісії  , г/ГДж, оксидів сірки SО2 та SО3, у перерахунку на SО2, які 
надходять у атмосферу з димовими газами, є специфічним і розраховується за 
формулою: 
 

 

 

де S r – вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу Р, 2,5%  
η1 – ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом у енергетичній 
установці, 0 

η2 – ефективність очистки димових газів від оксидів сірки (очищення від оксидів 
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сірки не здійснюється, тому η2=0); 

β – коефіцієнт роботи сіркоочисної установки (оскільки немає сіркоочисної 
установки, то β=0). 

 

 

 

 

 

Eso2=100 т/рік      13,6632 г/сек 

 

Розрахунок викидів оксидів азоту 

Під час спалювання органічного палива утворюються оксиди азоту NOx (оксид 
азоту NO та діоксид азоту NO2), викиди яких визначаються в перерахунку на 
NO2. 

Показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду 
розраховується як : 
КNOx = (КNOx)о *fн * (1 – η1) * (1 – η11β) , г/ГДж, 
де : 
(КNOx)о - показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення 
викиду, г/ГДж 

fн – ступінь зменшення викиду NOx під час роботи на низькому наванта-женні; 
η1 – ефективність первинних (режимно - технологічних) заходів скорочення 
викиду; 
η11 – ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки); 
β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки. 
(КNOx)о= 85 г/ГДж  відповідно до таблиці Д.8 (додаток Д)  
          

При потужності котла: 500,0 кВт     

Qномінальна  = 0,50 МВт      

Qфактична =  0,50 МВт      

          

Валовий викид оксидів азоту розраховується за формулою: 
          

ЕNOx = 10-6 · КNOx · Qrі · В1      

     

ЕNOx = 85 *40,4*10-6 * 2000,0 = 0,0034 т/рік 

           

       0,00047 г/сек 
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Викиди оксидів діазоту 

 

Значення узагальненого показника емісії N2O залежно від виду палива наведено 
в таблиці Д.21 і складає  1,4 г/ГДж. 
Валовий викид оксидів діазо ту N2O розраховується за формулою 1: 
           

 

 

 
 

    т/рік             

           

EN2O= 0,0484800 т/рік         0,006624 г/сек 

           

Викиди важких металів 

 

При спалюванні в установці мазуту в атмосферне повітря виділяються важкі 
метали які є складовими мазутної золи. Сполуки ванадію відносяться до 
основних складових мазутної золи. Тому кількість ванадію прийнято за 
контрольний параметр шкідливості дії мазутної  золи на довкілля. 
Показник емісії важкого металу kV2O5 г/ГДж є специфічним і визначається за 
формулою: 
 

 
 

          

           

           

           

де сV2O5 – масовий вміст мазутної золи у паливі, мг/кг береться за даними 
таблиці Г.3 додатку Г); 
 

           - нижча теплота згорання палива, МДж/кг; 
 

 

           - частка мазутної золи яка осідає з твердими частками на 
 

 поверхні котла; 
 

                  - ефективність уловлюваня мазутної золи; 
 

 

Назва палива CV2O5  

  
 

Мазут 600 0,05 

        

 КV2O5 = 14,1     

           



75 

 

Знайдемо валовий викид для важкого металу. 

 

 

 
 

         

     т/рік              

           

 E V2O5 = 1,1400 т/рік         0,15576 г/сек 

           

           

Викиди оксиду вуглецю СО 

 

Показник емісії оксиду вуглецю визначається за формулою: 
 

    kco= (kco)0* (1 – q4/100) , 

 

де (kco)0 - узагальнений показник емісії СО при відсутності механічного 
недопалу, г/Гдж    (kco)0= 320 г/ГДж (згідно табл. Д.19 ); 
q4 – втрати тепла палива через механічний недопал, %  (q4= 0,5% згідно 
табл.Д4). 
 

(kco)0=320 - (320*0,5/100) = 318,4 г/Гдж 

Валовий викид оксиду вуглецю розраховується за формулою 1: 

 
 Eco=10-6* kco*B*40,4  т/рік        

           

 Eco= 25,73 т/рік 3,5152 г/сек    

           

 

Викиди діоксиду вуглецю СО2 
 

Показник емісії діоксиду вуглецю СО2 розраховується за формулою: 
 

           

kс – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж (kс = 21100 за даними таблиці Д.20): 

 

 

 
 

         

             

           

Сr – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, 85,5 % (згідно додатку 
Г.1); 
       Гшл – масовий вміст горючих речовин в шлаку, 0% ; 
           

  

 

 
 

    г/Гдж   

Валовий викид СО2 розраховується за формулою 1: 
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  Е СО2=10-6* k СО2*В*40,4      

           

ECO2= 689,1 т/рік         846,36 г/сек    

           

Викиди метану СН4 

 

Узагальнений показник емісії метану kCH4 =1,0 таблиця Д.22 для вугілля. 
Валовий викид метану розраховується за формулою 1: 
           

  ЕCH4=10-6* kCH4*B*40,4      

ЕCH4= 0,24240 т/рік         0,0331202 г/сек  

           

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виготовленні 
асфальтобетонної суміші  

 

Розрахунок виконуємо згідно "Тимчасові методичні рекомендації по 
проведенню перевірки достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних 
заводів" Київ -1996. 

Основними джерелами виділення забруднюючих речовин в атмосферу від 
асфальтобетонних заводів є: склади інертних матеріалів - місця розвантаження 
та зберігання інертних матеріалів; відділення приготування асффальтобетону - 
завантажувальний бункер сушильного барабана, сушильний барабан, грохот 
асфальтозмішувача, асфальтозмішувач; бітумоплавильне відділення - 

бітумосховища, бітумоплавильні котли.  В процесі виготовлення 
асфальтобетонної суміші  атмосферне повітря від складів інертних матеріалів, 
відділення приготування асффальтобетону, бітумоплавильного відділення, 
виділяються наступні забруднюючі речовини: етилен, етиловий спирт, ксилол, 
фенол, пил, продукти згорання пального 

 

Зберігання та перевантаження гранвисівки на складі Дж.№3 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від складів для 
зберігання розраховується по формулі: 
 

 

 

де:  
 М1 – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) 
матеріалу (г/с); 
 М2 – викиди при статичному зберіганні матеріалу (г/с); 
  k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
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0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складу і визначається як 
співвідношення. Значення коливається в межах 1,3÷1,6 залежно від фракції 
матеріалу і ступеня заповнення; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
 Fфакт – фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину 
(м2); 
 F – поверхня утворення пилу в плані (м2); 
 g – віднесення пилу з одного квадратного метру фактичної поверхні в 
умовах, коли  ;  (г/(м2•с)); 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  
Склад для зберігання працює сезонно:  

 

2033 год/рік 

Час розвантаження матеріалом автотранспорту на складі складає : 
652,5 год/рік 

За період зберігання на складі зберігається :                                1 т/рік 

Площа складу становить :  100 м2  

Продуктивність навантаження складає : 
Кількість годин роботи на рік складає: 
Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 
7.6, 7.7 

з методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню 
перевірки достовірності величин в атмосферу від 
асфальтобетонних заводів" Київ -1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, 
продуктивності перевантаження. 

 
 коефіцієнти 

Розвантаження 
авто-ту 

Стат-не 
зберігання 

Завантаження 
авто-ту 

 

 
k1 = 0,02 - 0,02 

 

 k2  = 0,04 - 0,04  

 k3 = 1,2 1,2 1,2  

 
k4 = 0,1 0,1 0,1 

 

 
k5 = 0,4 0,1 0,4 
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k6 = - 1,35 - 
 

 
k7 = 0,5 0,6 0,5 

 

 F = - 100 -  

 q = - 0,002 -  

 G = 100 - 50  

 B = 0,7 - 1,0  

 М1   0,00   
 

 М2 0,37   0,27 
 

              

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та 
завантаженні 
 матеріалу  згідно вищенаведеної формули, становить: 
                   

  М=М1+М2+М1= 0,64 г/сек       

                   

При розвантаженні автотранспорту: 652,5 год/рік   

Зберіганні матеріалу 2033 год/рік   

При завантаженні автотранспорту: 1305 год/рік   

                   

Річний викид становить: 3,007 т/рік       

 

Зберігання та перевантаженняя щебінки на складі Дж.№4 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), 
від складів для зберігання розраховується по формулі: 

 

де:  
 М1 – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) матеріалу 
(г/с); 
 М2 – викиди при статичному зберіганні матеріалу (г/с); 
  k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0÷200 
мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складу і визначається як 
співвідношення. Значення коливається в межах 1,3÷1,6 залежно від фракції 
матеріалу і ступеня заповнення; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 

 Q
r

i i
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 Fфакт – фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину 
(м2); 
 

 F – поверхня утворення пилу в плані (м2); 
 g – віднесення пилу з одного квадратного метру фактичної поверхні в 
умовах, коли  ;  (г/(м2•с)); 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  

 

Склад для зберігання матеріалів працює сезонно:  
2033 год/рік 

Час розвантаження матеріалом 
автотранспорту на складі складає : 
1130 год/рік 

За період зберігання на складі зберігається : 113000 т/рік 

 

Площа складу становить : 100 м2 

Продуктивність навантаження складає : 100 т/год 

Кількість годин роботи на рік складає: 1130 год/рік 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 

з методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -
1996.  згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 

 

коефіцієнти Розвантаження авто-ту Стат-не зберігання Завантаження авто-ту 

k1 = 0,04 - 0,04 

k2  = 0,02 - 0,02 

k3 = 1,2 1,2 1,2 

k4 = 0,1 0,1 0,1 

k5 = 0,1 0,1 0,1 

k6 = - 1,3 - 

k7 = 0,5 0,5 0,5 

F = - 200 - 

q = - 0,002 - 

G = 10 - 50 

B = 0,7 - 1,0 
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 М2 0,01 0,07 

 

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та завантаженні 
 матеріалу  згідно вищенаведеної формули, становить: 
М=М1+М2+М1= 0,08 г/сек 

 

При розвантаженні автотранспорту: 1130 год/рік  

Зберіганні матеріалу 2033 год/рік   

При завантаженні автотранспорту: 1130 год/рік   

Річний викид становить    0,347 т/рік 

 

Перевантаженняя гранвисівок в примальний бункер сушильного 
барабану Дж.№5 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від 
приймального бункера сушильного барабану розраховується по формулі: 

 

 

 

де:  
 М – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) 
матеріалу (г/с); 
 k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла 
від зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  

 

Примальний бункер сушильного барабану працює:  2033 год/рік 

 

Продуктивність навантаження складає 100 т/год 

 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 

з методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -
1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 
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коефіцієнти 
Завантаження приймального 

бункера сушильного барабану 

  

k1 = 0,02 

k2  = 0,04 

k3 = 1,2 

K4 = 1 

k5 = 0,4 

k7 = 0,5 

 

G =100 

B =0,1 

М2 = 0,53 

 

Валовий викид пилу при завантаженні матеріалу  згідно вищенаведеної 
формули, становить: 
 

q=0,53 г/сек 

 

При перевантаженні матеріалу:  2033 год/рік 

Річний викид становить – 3,903 т/рік 

 

Викиди пилу від від сушильного агрегату асфальтобетонної установки ДС в 
атмосферне повітря виділяється кг/год пилу, згідно таблиці 6.4 

 

Ступінь очищення від забруднюючих речовин, які надходять в ПГО, 
визначається по формул: 
 

К=Сн-С/ Сн 

де: Сн - початкова концентрація забруднюючих речовин в газах, які надходять  
на очистку, мг/м3 

Ск- кінцева концентрація забруднюючих речовин в газах, які пройшли  
очистку, мг/м3 

Якщо ПГО складається з двох ступенів очистки, змонтованх послідовно, 
загальний ступінь очищення забруднюючих газів визначається по формулі: 

К=1-(1-к1)+(1-к2) 
де: к1, к2 - коефіціент очищення забруднюючих речовин в кожній окремій 
ступені 
Кількість пилу, г/сек, т/рік, який надходить в атмосферу після очищення, 
визначається за формулою: 
М= м1(100-Кеф)/100 

де: м1- кількість пилу до очистки, г/сек  

Кеф- коефіціент ефективності очистки, %  
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Значення Сн, Ск, Кеф, М визначається за результатами вимірів або по таблиці 
5.1 

 

Установка сушильного барабану ДС 

обладнана двоступеневою очисткою представленою батареєю циклонів 
ЦН-400 (суха очистка) та скрубером вентурі (мокра очистка) 
Виконати інструментальні виміри на першій ступені очистки (батарея 
циклонів ЦН-15), згідно КНД 211.3.2.063-98, технічно неможливо тому 
розрахунок ефективності виконуємо згідно табл. 5.1. (Тимчасові 
методичні рекомендації ….) 
Ступінь очистки ЦН-15 (згідно табл. 5.1.), складає 82%, 0,6-розмір 
частинок від5-100 мкм (приймається по розділу 4 - 60%), прицьому в 
другу спупінь потрапляє: 

 

0,6=36 кг/год 

 

Ск=Сн-(Л*Сн/100)=6,48 кг/год 

 

При визначеній, інструментальним методом, ефективності скруберавикид пилу 
Вентурі становитиме:82% 

 

М= 6,48 *(100* 82,0 ) = 1,1664 кг/год 

  100    

 

При роботі сушильного агрегату  2033 год/рік 

 

Викид тон на рік становить   2,371 т/рік 

 

Загальний ступінь очищення складає:1% 

 

Викиди пилу від від сушильного агрегату асфальтобетонної установки 

в атмосферне повітря виділяється г/нм3 пилу, згідно паспортних даних 

Ступінь очищення від забруднюючих речовин, які надходять в ПГО, 
визначається по формулі 
 

К= Сн-Ск/Сн 

Де: 
Сн - початкова концентрація забруднюючих речовин в газах, які надходять на 
очистку, мг/м 

 

Ск- кінцева концентрація забруднюючих речовин в газах, які пройшли очистку, 
мг/м 
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Якщо ПГО складається з двох ступенів очистки, змонтованх послідовно, 
загальний ступінь очищення забруднюючих газів визначається по формулі: 
 

К=1-(1-к1)+(1-к2) 
 

де: к1, к2 - коефіціент очищення забруднюючих речовин в кожній окремій 
ступені 
Кількість пилу, г/сек, т/рік, який надходить в атмосферу після очищення, 
визначається за формулою: 
 

М = м1(100-Кеф)/100 

Де, М1 - кількість пилу до очистки, г/сек 

Кеф - коефіціент ефективності очистки, % 

 

Значення Сн, Ск, Кеф, М визначається за результатами вимірів або по таблиці 
5.1. 

Установка сушильного барабану 

обладнана двоступеневою очисткою представленою батареєю циклонів ЦН-

400 (суха очистка) та скрубером вентурі (мокра очистка) 
Виконати інструментальні виміри на першій ступені очистки (батарея 
циклонів ЦН-15), згідно КНД 211.3.2.063-98, технічно неможливо тому 
розрахунок ефективності виконуємо згідно табл. 5.1. (Тимчасові методичні 
рекомендації ….) 
Ступінь очистки ЦН-15 (згідно табл. 5.1.), складає 82%, 0,6-розмір частинок 
від5-100 мкм (приймається по розділу 4 - 60%), прицьому в другу спупінь 
потрапляє: 
350 *0,6 = 210 г/нм3 

 

Ск = Сн-(К*Сн/100)=37,8 г/нм3 

 

При визначеній, інструментальним методом, ефективності скрубера Вентурі 
82% викид пилу становитиме 

 

М = 37,8*100*82/100=6,804 г/нм3 

 

При визначеній, інструментально, витраті газопилового потоку викид 

становить:3,96 м3/сек 

 

6,084*3,96=26,94 г/сек 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виготовленні 
асфальтобетонної суміші (Дж. №6) 
Розрахунок виконуємо згідно "Тимчасові методичні рекомендації по 
проведенню перевірки достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних 
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заводів" Київ -1996. Основними джерелами виділення забруднюючих речовин в 
атмосферу від асфальтобетонних заводів є: склади інертних матеріалів - місця 
розвантаження та зберігання інертних матеріалів; відділення приготування 
асффальтобетону - завантажувальний бункер сушильного барабана, сушильний 
барабан, грохот асфальтозмішувача, асфальтозмішувач; бітумоплавильне 
відділення - бітумосховища, бітумоплавильні котли.  В процесі виготовлення 
асфальтобетонної суміші  атмосферне повітря від складів інертних матеріалів, 
відділення приготування асффальтобетону, бітумоплавильного відділення, 
виділяються наступні забруднюючі речовини: етилен, етиловий спирт, ксилол, 
фенол, пил, продукти згорання пального. 
 

Зберігання та перевантаження гранвисівки на складі Дж. №6 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від складів для 
зберігання розраховується по формулі: 
 

 

 

де:  

 М1 – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) матеріалу 
(г/с); 
 М2 – викиди при статичному зберіганні матеріалу (г/с); 
  k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складу і визначається як 
співвідношення. Значення коливається в межах 1,3÷1,6 залежно від фракції 
матеріалу і ступеня заповнення; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
 Fфакт – фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину 
(м2); 
 F – поверхня утворення пилу в плані (м2); 
 g – віднесення пилу з одного квадратного метру фактичної поверхні в умовах, 
коли  ;  (г/(м2•с)); 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  
 

Склад для зберігання працює сезонно: 2033 год/рік 

Час розвантаження матеріалом автотранспорту на складі складає: 652,5 год/рік 

За період зберігання на складі зберігається : 130500 т/рік 

Fgkkkkk
BGkkkkkkМММ 


 76543
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Площа складу становить :100 м2 

Продуктивність навантаження складає :100т/год 

Кількість годин роботи на рік складає: 1305 год/рік 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 з 
методики "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 
 

коефіцієнти 
Розвантаження 

авто-ту 

Стат-не 
зберігання 

Завантаження 
авто-ту 

k1 = 0,02 - 0,02 

k2  = 0,04 - 0,04 

k3 = 1,2 1,2 1,2 

k4 = 0,1 0,1 0,1 

k5 = 0,4 0,1 0,4 

k6 = - 1,35 - 

 

k7  = 0,5*0,6*0,5 

F =100 

q = 0,002 

G = 100-50 

 

B = 0,7 - 1,0 

М1   0,00002   

М2 0,37   0,27 

 

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та завантаженні матеріалу  
згідно вищенаведеної формули, становить: 
М=М1+М2+М1= 0,64 г/сек 

При розвантаженні автотранспорту: 652,5 год/рік 

Зберіганні матеріалу2033 год/рік 

При завантаженні автотранспорту: 1305 год/рік 

Річний викид становить: 3,007 т/рік 

 

Зберігання та перевантаженняя щебінки на складі Дж.№7 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від складів для 
зберігання розраховується по формулі: 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виготовленні 
асфальтобетонної суміші (Дж. №)7 

Розрахунок виконуємо згідно "Тимчасові методичні рекомендації по 
проведенню перевірки достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних 
заводів" Київ -1996.Основними джерелами виділення забруднюючих речовин в 
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атмосферу від асфальтобетонних заводів є: склади інертних матеріалів - місця 
розвантаження та зберігання інертних матеріалів; відділення приготування 
асффальтобетону - завантажувальний бункер сушильного барабана, сушильний 
барабан, грохот асфальтозмішувача, асфальтозмішувач; бітумоплавильне 
відділення - бітумосховища, бітумоплавильні котли.  В процесі виготовлення 
асфальтобетонної суміші  атмосферне повітря від складів інертних матеріалів, 
відділення приготування асффальтобетону, бітумоплавильного відділення, 
виділяються наступні забруднюючі речовини: етилен, етиловий спирт, ксилол, 
фенол, пил, продукти згорання пального. 
 

Зберігання та перевантаження гранвисівки на складі Дж.№8 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від складів для 
зберігання розраховується по формулі: 
 

 

 

де:  

 М1 – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) матеріалу 
(г/с); 
 М2 – викиди при статичному зберіганні матеріалу (г/с); 
  k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складу і визначається як 
співвідношення. Значення коливається в межах 1,3÷1,6 залежно від фракції 
матеріалу і ступеня заповнення; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
 Fфакт – фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину 
(м2); 
 F – поверхня утворення пилу в плані (м2); 
 g – віднесення пилу з одного квадратного метру фактичної поверхні в умовах, 
коли  ;  (г/(м2•с)); 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  
 

Склад для зберігання працює сезонно: 2033 год/рік 

Час розвантаження матеріалом автотранспорту на складі складає: 652,5 год/рік 

За період зберігання на складі зберігається : 130500 т/рік 

Площа складу становить : 100 м2 
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Продуктивність навантаження складає : 100 т/год 

Кількість годин роботи на рік складає: 1305 год/рік 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 з 
методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 
 

коефіцієнти 
Розвантаження 

авто-ту 

Стат-не 
зберігання 

Завантаження 
авто-ту 

k1 = 0,02 - 0,02 

k2  = 0,04 - 0,04 

k3 = 1,2 1,2 1,2 

k4 = 0,1 0,1 0,1 

k5 = 0,4 0,1 0,4 

k6 = - 1,35 - 

k7 = 0,5 0,6 0,5 

F = - 100 - 

q = - 0,002 - 

G = 100 - 50 

B = 0,7 - 1,0 

 
М1 
  0,0001  

М2 0,37  0,27 

 

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та завантаженні матеріалу  
згідно вищенаведеної формули, становить: 
 

При розвантаженні автотранспорту: 652,5 год/рік 

Зберіганні матеріалу 2033 год/рік 

При завантаженні автотранспорту 1305 год/рік 

Річний викид становить: 3,007 т/рік 

 

Зберігання та перевантаженняя щебінки на складі Дж.№9 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від складів для 

зберігання розраховується по формулі: 
 

 

де:  
 М1 – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) матеріалу 
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(г/с); 
 М2 – викиди при статичному зберіганні матеріалу (г/с); 
  k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k6 – коефіцієнт, що враховує профіль поверхні складу і визначається як 
співвідношення. Значення коливається в межах 1,3÷1,6 залежно від фракції 
матеріалу і ступеня заповнення; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
 Fфакт – фактична поверхня матеріалу з урахуванням рельєфу його перетину 
(м2); 
 F – поверхня утворення пилу в плані (м2); 

 g – віднесення пилу з одного квадратного метру фактичної поверхні в умовах, 
коли  ;  (г/(м2•с)); 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  
 

Склад для зберігання матеріалів працює сезонно: 2033 год/рік 

Час розвантаження матеріалом автотранспорту на складі складає : 1130 год/рік 

За період зберігання на складі зберігається : 113000 т/рік 

Площа складу становить : 100 м2 

Продуктивність навантаження складає : 100 т/год 

Кількість годин роботи на рік складає: 1305 год/рік 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 з 
методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 
 

коефіцієнти 
Розвантаження 

авто-ту 

Стат-не 
зберігання 

Завантаження 
авто-ту 

k1 = 0,02 - 0,02 

k2  = 0,04 - 0,04 

k3 = 1,2 1,2 1,2 

k4 = 0,1 0,1 0,1 

k5 = 0,4 0,1 0,4 

k6 = - 1,35 - 
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k7 = 0,5 0,6 0,5 

F = - 100 - 

q = - 0,002 - 

G = 100 - 50 

B = 0,7 - 1,0 

 
М1 
  0,0008  

М2 0,37  0,27 

 

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та завантаженні матеріалу  
згідно вищенаведеної формули, становить: 
 

При розвантаженні автотранспорту: 1130 год/рік 

Зберіганні матеріалу 2033 год/рік 

При завантаженні автотранспорту 1130 год/рік 

Річний викид становить0,347 т/рік 

 

Перевантаженняя гранвисівок в примальний бункер сушильного барабану 
Дж.№10 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від приймального 
бункера сушильного барабану розраховується по формулі: 
 

 

де:  
 М – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) матеріалу 
(г/с); 
 k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
 k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
 G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки.  
 

Примальний бункер сушильного барабану працює: 2033 год/рік 

Продуктивність навантаження складає : 100 т/год 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 з 
методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
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достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 
 

коефіцієнти 
Розвантаження 

авто-ту 

Стат-не 
зберігання 

Завантаження 
авто-ту 

k1 = 0,02 - 0,02 

k2  = 0,04 - 0,04 

k3 = 1,2 1,2 1,2 

k4 = 0,1 0,1 0,1 

k5 = 0,4 0,1 0,4 

k6 = - 1,35 - 

k7 = 0,5 0,6 0,5 

F = - 100 - 

q = - 0,002 - 

G = 100 - 50 

B = 0,7 - 1,0 

 
М1 
  0,0008  

М2 0,37  0,27 

 

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та завантаженні матеріалу  
згідно вищенаведеної формули, становить: 
 

При ревантаженні матеріалу: 2033 год/рік 

Річний викид становить 3,903 т/рік 

 

Викиди пилу від від сушильного агрегату асфальтобетонної установки ДС  
в атмосферне повітря виділяється 60 кг/год пилу, згідно таблиці 6.4 

 

Ступінь очищення від забруднюючих речовин, які надходять в ПГО, 
визначається по формулі: 
К= Сн-Ск/ Сн 

 

де: Сн - початкова концентрація забруднюючих речовин в газах, які надходять 
на очистку, мг/м3

  

Ск- кінцева концентрація забруднюючих речовин в газах, які пройшли очистку, 
мг/м3 

Якщо ПГО складається з двох ступенів очистки, змонтованх послідовно, 
загальний ступінь очищення забруднюючих газів визначається по формулі: 
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К=1-(1-к1)+(1-к2) 
де: к1, к2 - коефіціент очищення забруднюючих речовин в кожній окремій 
ступені 
Кількість пилу, г/сек, т/рік, який надходить в атмосферу після очищення, 
визначається за формулою: 
 

М= м1(100-Кеф)/100 

 

де: м1- кількість пилу до очистки, г/сек 

Кеф- коефіціент ефективності очистки, % 

Значення Сн, Ск, Кеф, М визначається за результатами вимірів або по таблиці 
5.1  

Установка сушильного барабану обладнана двоступеневою очисткою 
представленою батареєю циклонів ЦН-400 (суха очистка) та скрубером вентурі 
(мокра очистка) 
Виконати інструментальні виміри на першій ступені очистки (батарея циклонів 
ЦН-15), згідно КНД 211.3.2.063-98, технічно неможливо тому розрахунок 
ефективності виконуємо згідно табл. 5.1. (Тимчасові методичні рекомендації ….) 
Ступінь очистки ЦН-15 (згідно табл. 5.1.), складає 82%, 0,6-розмір частинок від 

5-100 мкм (приймається по розділу 4 - 60%), прицьому в другу спупінь 
потрапляє: 
 

Ск = 60*0,6/100 = 36 кг/год  

 

Ск= Сн-(К*Сн/100)= 6,48 кг/год 

 

При визначеній, інструментальним методом, ефективності скрубера Вентурі 
82,0% викид пилу становитиме: 
 

М= 6,48*(100*82,0)/100 = 1,1664 кг/год = 0,324 г/сек 

 

При роботі сушильного агрегату 2033 год/рік викид тон на рік становить 

2,371 т/рік 

 

Загальний ступінь очищення складає: 1,00% 

Викиди пилу від від сушильного агрегату асфальтобетонної установки ДС в 
атмосферне повітря виділяється185 г/нм3 пилу, 350 згідно паспортних даних. 
Ступінь очищення від забруднюючих речовин, які надходять в ПГО, 
визначається по формулі: 
Ступінь очищення від забруднюючих речовин, які надходять в ПГО, 
визначається по формулі: 
К= Сн-Ск/ Сн 
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де: Сн - початкова концентрація забруднюючих речовин в газах, які надходять 
на очистку, мг/м3

  

Ск- кінцева концентрація забруднюючих речовин в газах, які пройшли очистку, 
мг/м3 

Якщо ПГО складається з двох ступенів очистки, змонтованх послідовно, 
загальний ступінь очищення забруднюючих газів визначається по формулі: 

 

К=1-(1-к1)+(1-к2) 
де: к1, к2 - коефіціент очищення забруднюючих речовин в кожній окремій 
ступені 
Кількість пилу, г/сек, т/рік, який надходить в атмосферу після очищення, 
визначається за формулою: 
 

М= м1(100-Кеф)/100 

 

де: м1- кількість пилу до очистки, г/сек 

Кеф- коефіціент ефективності очистки, % 

Значення Сн, Ск, Кеф, М визначається за результатами вимірів або по таблиці 
5.1  

Установка сушильного барабану обладнана двоступеневою очисткою 
представленою батареєю циклонів ЦН-400 (суха очистка) та скрубером вентурі 
(мокра очистка) 
Виконати інструментальні виміри на першій ступені очистки (батарея циклонів 
ЦН-15), згідно КНД 211.3.2.063-98, технічно неможливо тому розрахунок 
ефективності виконуємо згідно табл. 5.1. (Тимчасові методичні рекомендації ….) 
Ступінь очистки ЦН-15 (згідно табл. 5.1.), складає 82%, 0,6-розмір частинок від 

5-100 мкм (приймається по розділу 4 - 60%), прицьому в другу спупінь 
потрапляє: 
 

Ск = 350*0,6/100 = 210 кг/год  
 

Ск= Сн-(К*Сн/100)= 37,8 кг/год 

 

При визначеній, інструментальним методом, ефективності скрубера Вентурі 
82,0% викид пилу становитиме: 
 

М= 37,8*(100*82,0)/100 = 6,804 кг/год = 26,94 г/сек 

При визначеній, інструментально, витраті газопилового потоку викид становить: 
3,96 м3/сек 

 

При роботі сушильного агрегату 600 год/рік викид тон на рік становить 

58,199 т/рік 

Загальний ступінь очищення складає: 1,0 % 
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Розрахунок величин викидів від грохота асфальтозмішувача Дж. №12 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с), від грохота 
асфальтозмішувача розраховується по формулі 
 

 

 

де:  
 М – викиди при переробці (зсипання, перевалювання, переміщення) матеріалу 
(г/с); 
 k1 – вагова частка пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 
відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 
0÷200 мкм; 
 k2 – частка пилу (від всієї маси пилу), яка переходить в аерозоль; 
 k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
 k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 
зовнішніх дій, умови утворення пилу; 
 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
  k7 – коефіцієнт, що враховує розмір шматків матеріалу; 
  G – сумарна кількість матеріалу, що переробляється (т/год); 
 B – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки. 
 

Грохот асфальтозмішувача працює: 1000 год/рік 

Продуктивність грохота асфальтозмішувача складає : 100 т/год 

Для розрахунку берем коефіцієти з табл. №№ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 з 
методики  "Тимчасові методичні рекомендації по проведенню перевірки 
достовірності величин в атмосферу від асфальтобетонних заводів" Київ -1996. 

згідно ступеня укриття, вологості, висоти пересипки, продуктивності 
перевантаження. 
 

коефіцієнти Розвантаження авто-ту 

k1 = 0,02 

k2  = 0,04 

k3 = 1,2 

k4 = 1 

k5 = 0,4 

k7 = 0,5 

G = 100 

B = 0,4 

М= 2,13 

 

Валовий викид пилу при розвантаженні, зберіганні, та завантаженні матеріалу  
згідно вищенаведеної формули, становить: 
 

М= 2,13 г/сек 

3600

10 6

754321 BGkkkkkkМ 
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Річний викид становить: 7,680 т/рік 

 

Викиди забруднюючих речовин від асфальтозмішувача  Дж.№13 

В процесі виготовлення асфальтобетонної суміші в асфальтозмішувачі в 
атмосферне повітря від асфальтозмішувача, бітумоплавильних котлів, 
реакторних установок виділяються: етилен, етиловий спирт, ксилол, фенол. 
Кількість забруднюючих речовин визначаємо по таблиці 8.2 (Тимчасові 
методичні рекомендації …) 
 

Розрахунок величин викидів від асфальтозмішувача ДС 

 

Кількість годин роботи асфальтозмішувача на рік 2033  год/рік 

 

Технологічне 
обладнання  Речовини  

 

Асфальтозмішувач Елилен г/сек 0,113 

  кг/год 0,41 

 Етиловий спирт г/сек 0,015 

  кг/год 0,05 

 Ксилол г/сек 0,019 

  кг/год 0,07 

 Фенол г/сек 0,001 

  кг/год 0,001 

 

Величину валового викиду розраховуємо за формулою: 
(М(кг/год)/1000)*Т(год/рік)= М (тон/рік) 
 

Величина викидів в атмосферу складе: 
 

М етилен 0,83353 т/рік 0,113 г/сек 

М етиловий спирт 0,102 т/рік 0,015 г/сек 

М ксилол 0,14231 т/рік 0,019 г/сек 

М фенол 0,00203 т/рік 0,001 г/сек 

 

Викиди забруднюючих речовин від бітумоплавильного котла Дж.№14 

Розрахунок величин викидів від бітумоплавильного котла  

Час роботи бітумоплавильного котла на рік, складає 2033 год/рік 

 

Технологічне 
обладнання  Речовини  

 

Бітумоплавильний 
котел 

Елилен 

г/сек 

0,113 
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  кг/год 0,41 

 Етиловий спирт г/сек 0,015 

  кг/год 0,05 

 Ксилол г/сек 0,019 

  кг/год 0,07 

 Фенол г/сек 0,001 

  кг/год 0,001 

 

Величину валового викиду розраховуємо за формулою: 
(М(кг/год)/1000)*Т(год/рік)= М (тон/рік) 
 

Величина викидів в атмосферу складе: 
 

М етилен 0,834 т/рік 0,113 г/сек 

М етиловий спирт 0,102 т/рік 0,015 г/сек 

М ксилол 0,142 т/рік 0,019 г/сек 

М фенол 0,002033 т/рік 0,001 г/сек 

 

 

Щодо територіальної альтернативи № 2 не розглядається так, як: 
- планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого 

виробничого комплексу на землях комунальної власності, які віднесені до земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств;  

- за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
санітарно-захисна зона асфальтобетонного заводу відповідає вимогам діючого 
законодавства України. 
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3. Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його 
ймовірної зміни без провадження планованої діяльності в межах того, 
наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на 
основі доступної екологічної інформації та наукових знань (додаються у разі 
наявності: довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих 
речовин, довідка з гідрометеоцентру щодо метеорологічної характеристики 
і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосфері для визначеної місцевості). 
 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про інформацію» інформація про 
стан довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про стан складових 
довкілля та його компоненти, включаючи: 

- генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими;  
- фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля 

(речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, 
включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного 
середовища, політику, законодавство, плани і програми); 

- стан здоров'я та безпеки людей умови життя людей, стан об'єктів 
культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан 
складових довкілля;  

- інші відомості та/або дані. 
Інформація про стан довкілля, крім інформації про місце розташування 

військових об'єктів, не може бути віднесена до інформації з обмеженим 
доступом. 

Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
розташування ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», приведена у таблиці 3.1.  

 

Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання 

таблиця 3.1  
Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери (А) 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура повітря самого теплого місяця 
року 

27,0 0С 

Середня мінімальна температура повітря найхолоднішого місяця 
року 

-7,4 0С 

Середньорічна роза вітрів,  %:  

- Північний 14 

- Північно-Східний 9 

- Східний 13 

- Південно-Східний 9 

- Південний  14 
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- Південно-Західний 10 

- Західний 17 

- Північно-Західний 14 

Швидкість вітру (за багаторічними даними) повторення 
перевищення якої складає 5% і більше, м/с 

6-7 

 

Довідка про кліматичні умови та коефіцієнти, що визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин у м. Чернігів надана Чернігівським 

регіональним центром з гідрометеорології від 12.06.2019 р. № 11/1437, та 
наведена в Додатку № 12.  

Чернігівським обласним центром з гідрометеорології від 22.04.2019 р. 

№01/27-495 надано для ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» величини фонових 
концентрацій забруднюючих речовин, що погоджені Головним управлінням 
Держпроддспоживслужби в Чернігівській області, що наведені в Додатку №11.  

На основі доступної екологічної інформації офіційного сайту Чернігівської 
міської ради та Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 

встановлено наступні факти.  
 

Адміністративно-територіальний устрій м. Чернігова 

1. Дата утворення (перша літописна згадка) - 907 рік 

2. Розташоване в західній частині області 
3. Територія - 7856,3 га 

4. Головна ріка Десна 

5. Населення (тис.чол.): 
Таблиця 3.2. 

01.01.2016 01.01.2017 01.012.2018 01.01.2019 

294,1 291,6 289,5 288,268 

 

Опис поточного стану довкілля 

Інформаційно-аналітичний огляд підготовлений за інформацією, яка 
надійшла від суб'єктів моніторингу довкілля Чернігівської області відповідно до 
«Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів моніторингу довкілля Чернігівської 
області», затвердженого рішенням засідання № 1 Комісії з питань моніторингу 
довкілля Чернігівської області від 28 вересня 2016 року. 

Інформацію надали Чернігівський обласний центр з гідрометеорології, 
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, 
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської 
обласної державної адміністрації, Державна екологічна інспекція у Чернігівській 
області Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Комунальне 
підприємство Чернігівської міської ради «Чернігівводоканал» та Комунальний 

енергогенеруючий підрозділ «Чернігівська теплоелектроцентраль». 

За інформацією Чернігівського обласного центру з гідрометеорології (далі 
Чернігівський ЦГМ) у червні спостерігалась жарка суха погода з опадами в 
окремі дні, прогриміли грози, місцями відмічалося посилення вітру. 
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Знижений температурний режим відмічався 28-30 червня, коли 
середньодобові температури повітря були нижчими середніх багаторічних 
значень на 2-3º. У решту днів температури здебільшого були на 3-7º вищими за 
норму. 

Середньомісячна температура повітря у червні склала 21-23º тепла, на 4-5° 
вища середніх багаторічних значень. Максимальна температура повітря 
підвищувалась до 30-35º тепла. Мінімальна температура повітря та на поверхні 
ґрунту знижувалась до 7-10º тепла. 

За повоєнний період спостережень таким жарким червень був вперше. 
На основній території області, опадів за місяць випало 16-28 мм (20-39% 

від норми), місцями у східних, північно-східних та південно-західних районах 
36-48 мм (43-55% від норми). 

Підвищення денної температури повітря до 30º та вище протягом 13-19 

днів, температури ґрунту на глибині 10 см до 25º і вище протягом 25-29 днів, 
зниження відносної вологості повітря до 30% та нижче тривалістю 1-10 днів, 
пригнічували розвиток сільськогосподарських культур. У денні години 
відмічалась втрата тургору рослинами та передчасне пожовтіння листя нижнього 
ярусу, місцями у північних районах спостерігалося засихання стебел у озимої 
пшениці. 

Пожежна небезпека у лісах протягом червня переважала 4-5 класу (висока 
та надзвичайна пожежна небезпека). Така ситуація ускладнювала роботу 
пожежників та працівників лісового господарства. 

В окремі дні грози та посилення вітру ускладнювали роботу енергетиків і 
зв'язківців. 

Протягом червня на великих річках області спостерігався спад рівнів води 
весняної повені з добовою інтенсивністю 1-14 см. 

На р. Десні біля м. Чернігова рівень води протягом червня знизився на  
112 см і на 8 годину ранку 30 червня досяг відмітки 104 см над нулем поста. 
Температура води склала 21,5 ºС. 

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в 
Чернігівській області у червні 2019 року інформація про випадки заподіяння 
шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та 
впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини відсутня. 

У ІІ кварталі 2019 року на виконання Плану державного моніторингу 
залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих і необроблених 
харчових продуктах тваринного походження було направлено 76 проб до 
Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ. За результатами проведених 
досліджень перевищень максимально допустимих рівнів не виявлено. 

 

Стан атмосферного повітря 

Моніторингові дослідження стану атмосферного повітря міста Чернігова 
здійснювалися Чернігівським обласним центром з гідрометеорології із 
виконанням досліджень у лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії (далі 
– ЦГО). 
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Стан атмосферного повітря населених пунктів області досліджувався 
державною установою «Чернігівський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України». 

За результатами досліджень, загальний рівень забруднення повітря в місті 
Чернігів за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) оцінювався як низький. 

Середньорічні концентрації домішок, що визначалися, не перевищували 
середньодобову гpанично допустиму концентрацію (ГДКс.д.), за винятком 
діоксиду азоту (речовина 3-го класу небезпеки), концентрація якого впродовж 
року становила 2,0-2,5 ГДКс.д. 

Середньорічні концентрації інших домішок наступні: діоксиду сірки – 

0,6 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. 
Максимально разові концентрації досягали показників: оксиду вуглецю – 

2,2 ГДКм.р., діоксиду азоту – 1,3 ГДКм.р., завислих речовин – 0,4 ГДКм.р. та 
діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. 

Середні за рік та максимальні з середньомісячних концентрації важких 
металів – значно нижчі за гранично допустимі. 

Забрудненість повітря оксидом вуглецю була дещо вищою в районі вулиці 
Всіхсвятська, іншими домішками – однаковою на обох постах спостережень. 

Упродовж року спостерігалося деяке зростання середньомісячних 
концентрацій: діоксиду азоту та оксиду вуглецю – у жовтні, діоксиду сірки – у 
жовтні-грудні, завислих речовин – у січні. 

Загалом, у порівнянні з 2017 pоком, рівень забруднення атмосферного 
повітря міста дещо підвищився за рахунок зростання середньорічного вмісту 
діоксиду азоту, оксиду вуглецю та діоксиду сірки. 

Лабораторією КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» 
здійснювався відомчий моніторинг вмісту забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі в зоні впливу підприємства з квітня по жовтень 2018 року 
на постах: м. Чернігів, вул. Кропивницького, 105; вул. Придеснянська, 14. 

Максимально разові концентрації забруднюючих речовин, що 
визначалися, були нижче відповідних гранично допустимих і складали: діоксиду 
сірки – 0,21-0,67 ГДКм.р., пилу – 0,09-0,67 ГДКм.р., діоксиду азоту – 0,12-0,45 

ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,1-0,29 ГДКм.р. 
За інформацією Державної установи «Чернігівський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (офіційний сайт, 
за посиланням: http://www.cnobldses.gov.ua/news/eps.php?id=1031), із 2943 проб 
атмосферного повітря не відповідали санітарним вимогам 33 (1,1 %) у міських 
населених пунктах.  

Близько 45 % викидів в атмосферне повітря області складають 
стаціонарні джерела підприємств м. Чернігів. 

При цьому, найбільшим забруднювачем атмосферного повітря на 
Чернігівщині залишається КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова», яке 
розташоване в місті Чернігів. За 2018 рік підприємство викинуло в атмосферне 
повітря 11,257 тис. т забруднюючих речовин. 

 

http://www.cnobldses.gov.ua/news/eps.php?id=1031
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Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

за 2018 рік та два попередніх 

Таблиця 3.3. 
Показники 2016рік 2017рік 2018рік 

Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році 
суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до: 

261 295 385 

другої групи.  44 50 99 

третьої групи 217 245 286 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від 
стаціонарних джерел, тис. т 

37,102 

1694,171 

31,574 

1627,794 

29,661 

1678,326 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел у розрахунку на км², т 

1,163 0,990 0,930 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 

35,903 30,752 29,283 

 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст 

Таблиця 3.4. 
Назва 

забруднюючої 
речовини 

Місто Середньорічний 
вміст, мг/м3 

Середньодобові 
ГДК, мг/м3 

Максимальні 
разові ГДК, 

мг/м3 

Максимальний 
вміст, мг/м3 

Діоксид азоту Чернігів 0,092 0,04 0,2 0,26 

Діоксид сірки Чернігів 0,03 0,05 0,5 0,05 

Оксид вуглецю Чернігів 1,2 3,0 5,0 11,0 

Пил Чернігів 0,03 0,1 0,5 0,2 

 

Стан водних ресурсів 

Гідрографічна мережа області належить до басейнів великих річок Десна 
та Дніпро.  

Загальний забір води у 2018 році по області, згідно з даними державного 
обліку водокористування форми № 2ТП-водгосп, становив 128,5 млн.м3. У 
порівнянні з 2017 роком (105,1 млн.м3), забір свіжої води збільшився на 23,4 млн. 
м3, або на 22 %. 

З поверхневих водних об’єктів було забрано 84,6 млн. м3 води (66% від 
загального об’єму), з підземних горизонтів – 43,9 млн. м3 (34 %).  

Загальне використання водних ресурсів становило 117,0 млн.м3 і 
збільшилося в порівнянні з 2017 роком (93,0 млн.м3) на 24,0 млн.м3, або на 26 %. 

Об’єм використаної в промисловості води – 77,3 млн. м3, проти 
попереднього року (56,9 млн.м3) цей показник збільшився на 20,4 млн.м3. Це 
пояснюється збільшенням об’ємів використання води КЕП «Чернігівська ТЕЦ» 
ТОВ фірми «ТехНова». 

Використання води в комунальному господарстві становило 20,3 млн.м3 і 
зменшилося проти 2017 року (21,1 млн.м3) на 0,8 млн.м3. 

Загальне водовідведення зворотних (стічних) вод становило 103,4 млн.м3 і 
збільшилося в порівнянні з 2017 роком (78,9 млн.м3) на 24,5 млн.м3. 

У поверхневі водні об’єкти області було скинуто 95,5 млн.м3, що на 23,9 

млн.м3, або на 33 % більше, ніж у попередньому році (71,6 млн.м3). 
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Об’єм скиду недостатньо очищених стічних вод становив 15,57 млн.м3 і 
збільшився проти 2017 року (13,94 млн.м3) на 1,63 млн.м3, або 12 %. 

Основні джерела забруднення водних об’єктів – це підприємства 
комунального господарства, які в 2018 році скинули 15,57 млн.м3 недостатньо 
очищених стічних вод, що складає 100 % скидів від загального обсягу 
забруднених стічних вод.  

 

Динаміка водокористування за 2018 рік та два попередніх 
Таблиця 3.5. 

Показники Одиниця 
виміру 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Забрано води з природних джерел, усього млн м3 121,6 105,1 128,5 

у тому числі: 
поверхневої 

 

млн м3 

 

77,79 

 

61,13 

 

84,64 

підземної млн м3 43,86 43,95 43,86 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну 
особу 

 

м3 

 

116,9 

 

102,3 

 

126,0 

Використано свіжої води, усього млн м3 109,1 92,98 117,0 

у тому числі на потреби: 
господарсько-питні 

 

млн м3 

 

27,08 

 

27,43 

 

27,19 

виробничі млн м3 77,95 61,63 85,83 

сільськогосподарські млн м3 3,933 3,752 3,740 

зрошення млн м3 0,094 0,167 0,241 

рибогосподарські (без вилучення води із водного об’єкта)  

млн м3 

 

7,945 

 

9,250 

 

1,914 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу м3 101,8 90,51 114,7 

Втрачено води при транспортуванні млн м3 4,753 4,122 4,118 

 % до забраної 
води 3,9 3,9 3,2 

Скинуто зворотних вод, усього млн м3 93,91 78,85 103,4 

у тому числі: 
у підземні горизонти 

 

млн м3 

 

4,164 

 

4,448 

 

5,065 

у поверхневі водні об’єкти млн м3 86,83 71,60 95,52 

не віднесених до водних об’єктів:     

у накопичувачі млн м3 1,295 1,228 1,269 

на поля фільтрації млн м3 1,620 1,570 1,570 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,      

Усього млн м3 86,83 71,60 95,52 

з них:  нормативно очищених, усього млн м3 15,21 6,650 3,996 

у тому числі:  
на спорудах біологічного очищення 

 

млн м3 

 

15,12 

 

6,558 

 

3,903 

на спорудах фізико-хімічного очищення млн м3 0,093 0,092 0,093 

на спорудах механічного очищення млн м3 - - - 

 нормативно (умовно) чистих без очищення млн м3 63,35 51,01 75,96 

 забруднених, усього млн м3 6,272 13,94 15,57 

у тому числі:  
недостатньо очищених  

 

млн м3 

 

6,272 

 

13,94 

 

15,57 

без очищення млн м3 - - - 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  
в розрахунку на одну особу 

 

млн м3 

 

83,45 

 

69,70 

 

93,64 
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Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами 

у поверхневі водні об’єкти 
Таблиця 3.6.  

 

Скидання  
забруднюючих речовин 

за регіоном 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

обсяг 

 забруднюючих 
речовин, 

тис. т 

обсяг  
забруднюючих 

речовин, 
тис. т 

обсяг  
забруднюючих 

речовин, 
тис. т 

Перелік скинутих забруднюючих речовин 

Азот амонійний 0,0919 0,0959 0,0794 

БСК 5 0,2271 0,2116 0,2008 

Завислі речовини 0,1886 0,2349 0,2373 

Нітрати  0,4959 0,6049 0,6177 

Нітрити 0,0178 0,0168 0,0159 

Сульфати 0,9953 1,0788 1,1017 

Сухий залишок 12,7045 12,5791 12,7137 

Хлориди 2,2828 2,0119 2,5727 

ХСК 0,8395 0,8123 0,7276 

Залізо 0,0056 0,006 0,0055803 

Нафтопродукти 0,0000994 0,0001 0,000108 

СПАР 0,0003 0,0003 0,0003424 

Фосфати 0,1043 0,1113 0,1138251 

Жири - - - 

 

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод 
Таблиця 3.7. 

Назва водного 
об’єкта 

Кількість контрольних створів, у 
яких здійснювались 

вимірювання, од. 

Відібрано та 
проаналізовано 
проб води, од. 

Кількість 
показників, 

од. 

Кількість випадків та 
назва речовин з 

перевищенням ГДК, 
од. Усього 

у тому числі з 
перевищенням ГДК 

р. Дніпро  1 1 4 38 4 – залізо загальне, 
4 – марганець 

р. Десна 6 6 40 38 39 – залізо загальне, 
40 – марганець 

 

Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 
Станом на 01.01.2019 в обласний реєстр місць видалення відходів внесено 

9 полігонів та 489 сміттєзвалищ твердих побутових відходів.  
Недостатня кількість та наявний технічний стан спеціалізованої техніки 

взагалі ставить під загрозу процес сміттєвидалення в більшості районних центрів 
Чернігівщини. На територіях сільських рад відсутні спеціалізовані підприємства 
у сфері поводження з побутовими відходами, самі відходи складуються у 
природних рельєфних утвореннях. Існуюча система санітарного очищення 
населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та 
різнорідність не забезпечує достатній контроль за санітарним станом територій 
та операціями поводження з побутовими відходами. 

Через відсутність на території області сміттєпереробних та сортувальних 
комплексів на полігони та сміттєзвалища потрапляє значна частина відходів, які 
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мають ресурсну цінність і підлягають переробці та утилізації. Основну масу 
відходів як вторинної сировини складають тара (упаковка) від продуктів 
харчування та продукції споживання населенням. 

Значний негативний вплив на об’єкти довкілля Чернігівщини здійснюють: 
промислові токсичні відходи, відходи, які утворилися в результаті реформування 
аграрного сектору економіки – непридатні та заборонені до використання хімічні 
засоби захисту рослин, накопичені обсяги золи КЕП «Чернігівська ТЕЦ»  
ТОВ фірми «ТехНова» та тверді побутові відходи. Знижують рівень екологічної 
безпеки, насамперед, не значні обсяги відходів, що накопичені, а стан місць, де 
вони зберігаються. 

В області практично вирішена проблема поводження з промисловими 
відходами І-ІІІ класів небезпеки. Вжиття організаційних та адміністративних 
заходів дало змогу виключити їх розміщення в навколишньому природному 
середовищі – частина утилізується на існуючих установках, інші – передаються 
для знешкодження на відповідних потужностях за межі області. 
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Інфраструктура місць видалення відходів (МВВ) за критерієм екологічної безпеки 

 

Таблиця 3.8. 
№ з/п Назва адміністративно-

територіальної одиниці 
(область, район) 

Місця видалення відходів 
категорії Г – надзвичайно 

небезпечні 

Місця видалення відходів  
категорії В – небезпечні 

Місця видалення відходів  
категорії Б – помірно 

небезпечні 

Місця видалення відходів 
категорії А – 

малонебезпечні 
діючі, од. закриті, од. діючі, од. закриті, од. діючі, од. закриті, од. діючі, од. закриті, од. 

1. Чернігівський район - 1 62 - 1 - 4 - 

 

Стан обліку та паспортизації місць видалення відходів (МВВ) (на 01.01.2019 року)* 

 

Таблиця 3.9. 
№ з/п Назва адміністративно-

територіальної одиниці 
(область, район) 

Кількість непаспортизованих 
МВВ, од. 

Кількість паспортизованих МВВ, 
од. 

Паспортизовано МВВ за звітний 
період, од. 

1.  Чернігівський район 1 68 - 

         *- за даними проведеної інвентаризації місць видалення відходів. 
 

Інфраструктура утилізації та оброблення відходів* 

 

Таблиця 3.10. 
Назва адміністративно-

територіальної одиниці 
(область, район) 

Пункти 
приймання/збирання 
зношених шин, од. 

Пункти приймання/збирання 
відходів електронного та 

електричного обладнання, од.  

Пункти приймання 
транспортних засобів 
на утилізацію, од. ** 

Пункти та установки 
централізованого знешкодження 

медичних відходів, од. 
м. Чернігів - 8 - - 

Чернігівський - - - - 
        *- станом на 01.01.2019 року. 
           ** - за даними Державної екологічної інспекції у Чернігівській області. 
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Впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів  
(приймання/збирання/вилучення небезпечних відходів у складі побутових відходів від населення) 

 

Таблиця 3.11. 
№           

з/п 

Найменування 
населеного 

пункту 

Загальна 
кількість 

мешканців у 
населеному 

пункті, тис. осіб 

Кількість 
приймальних пунктів 
небезпечних відходів 
у складі побутових 

(всього), од. 

Кількість місць тимчасового 
розміщення небезпечних 

відходів у складі побутових до 
їх передачі спеціалізованим 

підприємствам, од. 

Загальний обсяг 
небезпечних відходів, які 

збираються  приймальними 
пунктами, т 

Номенклатура та обсяг 
небезпечних відходів, 

які збираються 
приймальними 

пунктами 

1. м. Чернігів 288200 8 - 1053 шт.* люмінесцентні лампи 

427 шт.* термометри 

68,65 кг** батарейки 

         * -  небезпечні відходи передавались на утилізацію у 2018 році поштучно. 
         ** - небезпечні відходи (батарейки) передавались на утилізацію у 2018 році у кг. 
  

Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами 

 

Стан зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів та їх знешкодження (станом на 01.01.2019 року) 
Таблиця 3.12. 

№ 

з/п 

Назва адміністративно-територіальної 
одиниці (область, район) 

Кількість, т 

 

Кількість 

складів, од. 
Стан складських приміщень 

добрий, од. задовільний, од. незадовільний, од. 
1.  Чернігівський район 0,500 1 0 0 1 
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Радіаційна безпека 

На території Чернігівської області відсутні підприємства атомної 
енергетики, підприємства з видобування та переробки уранових руд, 
спецкомбінати та пункти захоронення радіоактивних відходів. 

 

Опис ймовірної зміни поточного стану довкілля без здійснення 
планованої діяльності 

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення 
планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників 
забруднення основних факторів навколишнього середовища протягом 
останніх років. У даному розділі розглядається прогнозування зміни поточного 
стану навколишнього середовища в загальному Чернігівської області та 
окремо м. Чернігова. Дані про стан навколишнього природного середовища 
наведені згідно «Екологічного паспорту Чернігівської області», 2018 рік, 
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 
державної адміністрації.  

- згідно з даними щодо динаміки викидів з 2018 по 2017 рік кількість 
викидів від стаціонарних джерел у Чернігівській області, зокрема м. Чернігів 

не суттєво змінилось. Суттєвих змін стану атмосферного повітря не очікується.  
- радіоекологічний стан Чернігівської області є безпечним. На території 

Чернігівської області та м. Чернігів відсутні підприємства атомної енергетики, 
підприємства з видобування та переробки уранових руд, спецкомбінати та 
пункти захоронення радіоактивних відходів. Погіршення радіаційного стану та 
змін поточного стану довкілля не прогнозується.  

- екологічний стан поверхневих вод області відстежувався Деснянським 
басейновим управлінням водних ресурсів, Державною екологічною 
інспекцією у Чернігівській області, ДУ «Чернігівський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, Чернігівським 
обласним центром з гідрометеорології, КП «Чернігівводоканал» Чернігівської 
міської ради та КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова». Поверхневі 
води контролювались відповідно до затверджених відомчих планів робіт. 

Екологічний стан досліджених водних об’єктів, у порівнянні з останніми 
роками, не набув суттєвих змін. За індексом забруднення поверхневі води 
відповідали ІІ або ІІІ класу якості (чиста та помірно забруднена). Змін якісного 
складу поверхневих вод та зміни стану довкілля не прогнозується.  

- на основі динаміки основних показників поводження з відходами 
можна прогнозувати, що суттєвих змін стану довкілля від поводження з 
відходами не очікується.  

 

  



107 

 

4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 
планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі 
здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому 
числі вилучення земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, кліматичні 
фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів), 
матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та 
культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та 
взаємозв’язок між цими факторами. 
 

Вплив з боку планованої діяльності на здоров’я населення 

Очікувані максимальні концентрації забруднюючих речовин від 
проектованих джерел викидів, з урахуванням існуючого рівня забруднення 
атмосфери, на межі санітарно-захисної зони об’єкта по усіх інгредієнтах, не 
перевищують рівня ГДК, що підтверджується розрахунками розсіювання 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря та 
протоколами дослідження повітря (див. Додаток № 16). 

Результати досліджень повітря населених місць наведені в таблиці. 
Дата 

протоколу 
та номер 

Точка 
відбору 

Назва речовини Результати 
досліджень 

ГДК 

№ 7 від 
24.04.2018 

Точка 1, вул. 
Тичини,59 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,1 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

№ 7 від 
24.04.2018 

Точка 2, вул 
Генерала 
Авдєєва, 66 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,1 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

№ 8 від 
26.04.2018 

Точка 3, вул. 
Г. Сурабко, 
12 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,4 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

№ 8 від 
26.04.2018 

Точка 4, вул 
Масанівська, 
1 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,2 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

№ 6 від 
18.04.2019 

Точка 1, вул. 
Тичини,59 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,2 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

№ 6 від 
18.04.2019 

Точка 2, вул 
Генерала 
Авдєєва, 66 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,5 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 
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№ 7 від 
19.04.2019 

Точка 3, вул. 
Г. Сурабко, 
12 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,3 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

№ 7 від 
19.04.2019 

Точка 4, вул 
Масанівська, 
1 

Азот діоксид <0,02 0,2 

Вуглецю оксид 2,2 5 

Ангідрид сірчистий <0,04 0,5 

Пил неорганічний <0,04 0,5 

 

Вміст забруднюючих речовин (азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідрид 
сірчистого, пил неорг.) в атмосферному повітрі в зоні впливу виробничого 
майданчика ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» знаходитьсяв межах ГДК, 
згідно «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в 
атмосферному повітрі населених місць», зо затверджені т.в.о. ГДСЛ України 
03.03.2015 року. 

Розрахункові неканцерогенний та канцерогенний ризики для здоров’я 
населення при впливі забруднюючих речовин, які викидаються 
проектованими джерелами викидів об’єкта, а також соціальний ризик є 
прийнятними (розрахунки ризиків приведені у розділі 5 Звіту з оцінки впливу 
на довкілля). 

Максимальні розрахункові рівні шуму не перевищують допустимі рівні 
і відповідають ДСП 173-96. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на стан рослинного світу 

Рослинний світ області багатий і різноманітний. Природна рослинність 
представлена великою кількістю видів вищих і нижчих рослин. Флора – 

найбеззахисніша перед діяльністю людини, вона дуже чутливо реагує на зміни 
екологічних чинників і є показником їх впливу на природу. 

Здійснено інвентаризацію дендрофлори міста Чернігова (265 видів та 75 
культиварів із 125 родів, 54 родин, відділів Pinophyta і Magnoliophyta). 
З’ясовано, що природна дендрофлора міста Чернігова налічує 63 види, 39 
родів, 24 родини. Здійснено систематичний, біоморфологічний, екологічний, 
географічний аналіз культивованої дендрофлори. Обґрунтовано та розроблено 
способи оптимізації зелених насаджень міста Чернігова. Дендрофлора 
Чернігова охороняється в межах природно-заповідного фонду (21 об’єкт), 
запропоновано створення восьми нових об’єктів, що підвищить 
репрезентативність наявної заповідної мережі та збільшить відсоток 
заповідного фонду від 2,19 до 4,32 %. Рекомендовано для культивування в 
насадженнях обмеженого користування та наукових колекцій 24 раритетні 
види дерев та кущів. 

Територія підприємства давно вилучена з природного середовища і, 
фактично, є штучним ландшафтом з дуже жорсткими динамічними, 
екологічними умовами, ускладеними близьким розташуванням джерел 
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викидів забруднюючих речовин, тому цінних, рідкісних, потребуючих 
заповідання видів рослин не містить. 

Для збереження біорізноманіття та сталої чисельності рослинних 
угруповань, можливі негативні наслідки будуть мінімальними, оскільки 
територія не є цінною. 

Рослини, як організми, що не здатні до активного і швидкого 
пересування в просторі, на відміну від тварин, виробили захисні, 
компенсаторні механізми, адаптації до несприятливих умов навколишнього 
середовища. Ці адаптації мають різноманітний вияв. 

Забруднення повітря може мати різні наслідки: від посилення росту до 
загибелі рослин. В основі механізмів стійкості рослин до дії екстремальних 
факторів, є процеси, що забезпечують стабілізаційну та відновну надійність на 
клітинному і тканинному рівнях. 

Аналіз літературних даних показує, що техногенні умови обумовлюють 
специфічні зміни у рослин: транспіраційної активності; послаблення 
фотосинтетичної активності або пригнічення ростових процесів. Під впливом 
атмосферних забруднювачів порушуються генеративні функції, розвиваються 
анатомо-морфологічні порушення тощо.  

Так, техногенне забруднення впливає на кількість і розмір продихового 
апарату – зменшення кількості продихів рослини компенсують незначним 
збільшенням їх розмірів. 

Планована діяльність не передбачає знесення зелених насаджень або їх 
відновлення і не змінить сучасного стану основних характеристик екологічних 
умов існування рослин, тому заходи зі збереження рослинного покриву 
повинні включати полив, підживлення молодих деревних і чагарникових 
рослин. 

Навколишня місцевість являє собою техногенне виробниче середовище. 
На території проммайданчика наявні штучні зелені насадження, що виконують 
роль природного фільтра та покращують мікроклімат виробничої зони. 

Значний вплив на флору не буде спостерігатися. Виснаження або 
деградація, яка склалася в даному районі, рослинних співтовариств в 
результаті експлуатації планованої діяльності не наступить. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на стан на тваринний світ 

Фауна району багата і різноманітна. Чимало видів тваринного світу 
розповсюджено практично на всій території області. Майже в усіх великих 
природних комплексах зустрічаються такі ссавці, як лось, олень, козуля, вовк, 
лисиця, заєць сірий, куниця, тхір звичайний, їжак звичайний, кажани. 
Повсюдно популярними птахами є галка, грак, ворона сіра, сорока, зозуля 
звичайна, зяблик, горобець, ластівка, синиці. Серед загальнопоширених 
плазунів – вуж звичайний, ящірка прудка, черепаха болотяна. Для всіх районів 
області є звичними такі земноводні, як озерна жаба, ропухи звичайна і зелена. 
Найчисленнішими представниками фауни України в області є комахи. Серед 
них – мухи, довгоносики, джмелі, оси, бджоли, хрущі, короїди, комарі, 



110 

 

метелики та ін. Багато комах є корисними: вони запилюють рослини, 
винищують гусінь, короїдів, тлю та інших шкідників, сприяють кругообігу 
речовин у ґрунті. Вони незамінні у біологічних методах боротьби із 
шкідниками. 

Територія планованої діяльності входить до району мішаного, листяного 
лісу та лісоспепу ділянки Східноєвропейського мішаного лісу підділянка 
Східного (Чернігівського та Новгород-Сіверського) Полісся (карта 
зоогеографічного районування додається). 

 

Карта зоогеографіного районування 

 

 
 

 
Види тварин, які занесені до Червоної Книги України та регіонально-

рідкісних тварин Чернігівської області на території, де буде проводитись 
планована діяльність не обліковуються. 

Територію планованої діяльності не перетинають шляхи міграції птахів. 
Карта-схема міграційних шляхів наведена нижче по тексту. 
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Враховуючи, що планована діяльність буде проводитись на території 

існуючого заводу, яка є огородженою та освітленою в нічний час значного 
негативного впливу на тваринний світ не очікується. 

До появи негативних антропогенних факторів, що можуть впливати на 
адаптовану для проживання у заселеній людьми території фауну, реалізація 
планованої діяльності не призведе. 

Експлуатація об’єкта не призведе до погіршення умов існування і 
міграції диких тварин. 

Додатковий вплив на фауну не буде спостерігатися. Виснаження або 
деградація, яка склалася в даному районі, фауністичних угруповань в 
результаті експлуатації планованої діяльності не наступить. 
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Вплив з боку планованої діяльності на стан біорізноманіття 

 

Оцінка впливу на об'єкти Смарагдової мережі 
Метою створення Смарагдової мережі Європи є збереження природної 

фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською 
конвенцією (1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи 
формування, що й НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, 
розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних 
оселищ. Наразі Європейський Союз сприяє, в тому числі фінансово, розвитку 
механізмів охорони природних оселищ та визначенню спеціальних 
природоохоронних територій (ASCI) Смарагдової мережі.  

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 
2000 становлять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (PanEuropean 

Ecological Network (PEEN)), яка також підтримується Бернською конвенцією. 
Держави – члени Європейського Союзу виконують вимоги Бернської 
конвенції шляхом розвитку мережі НАТУРА 2000, а території особливої 
охорони НАТУРА 2000 відповідають територіям особливого 
природоохоронного значення Смарагдової мережі. 

Територія планованої діяльності ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» не 
відноситься до території та об'єктів Смарагдової мережі України (карта-схема 
з показом об'єктів Смарагдової мережі України додається). 

 

Карта-схема об'єктів Смарагдової мережі України 
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Найближчий об'єкт Смарагдової мережі України - Nyzhnie Podesennia 

(code UA0000054) розташований на відстані орієнтовно 6,18 км від території 
планованої діяльності.  

Враховуючи суттєву відстань між територією планованої діяльності та 
об'єктом Смарагдової мережі, планована діяльність не матиме негативного 
впливу на території та об'єкт Смарагдової мережі - Nyzhnie Podesennia. 

 

Оцінка впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду 

Земельна ділянка, на якій передбачається провадження  
планованої діяльності з виробництва асфальтобетонних сумішей  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» не відноситься до території та об'єктів 
природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель природно-заповідного 
фонду України, територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову 
і естетичну цінність та об'єктів комплексної охорони (карта-схема з показом 
території планованої діяльності та об'єктів природно-заповідного фонду 
додається).  

Території і об'єкти (заповідники, розплідники, заповідники, пам'ятники 
природи) що охороняються, і які внесені в державний і місцеві реєстри 
природно-заповідного фонду поблизу проектованого об'єкту відсутні. 

У межах міста розташований Регіональний ландшафтний парк 
«Ялівщина», 2 гідрологічні пам'ятки природи - Озеро «Глушець» та Озеро 
«Магістратське», заповідне урочище «Святе», 2 парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва - «Болдина Гора» і «Міський сад» (Центральний парк 
культури і відпочинку), а також 17 ботанічний пам'яток природи (окремі 
дерева або групи дерев) - Багатовіковий дуб (вул. Толстого), Багатовіковий дуб 
(вул. Воїнів Інтернаціоналістів), Багатовіковий дуб (парк ім. Коцюбинського), 
Багатовіковий дуб (урочище «Святе»), Багатовікові дуби (вул. 
Коцюбинського), Багатовікові дуби (урочище «Святе»), Віковий дуб (вул. 
Коцюбинського), Віковий дуб (вул. Магістратська), Віковий дуб (вул. 
Пушкіна), Вікові дерева бувшої садиби Г. М. Глібова, Група багатовікових 
дубів (вул. Шевченка, 97), Група багатовікових дубів (вул. Шевченка, 95), 
Група багатовікових дубів (урочище «Маліїв Рів»), Група багатовікових дубів 
(Центральний парк культури і відпочинку), Група вікових насаджень, Сосна 
Василя Ялоцького, Старовинна ялинова алея. 

Найближчий до земельної ділянки, на якій передбачається провадження 
планованої діяльності з виробництва асфальтобетонних сумішей  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» об'єкт природно-заповідного фонду – 

Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», який знаходиться за межами 
санітарної захисної зони об'єкта. 

Враховуючи, значну відстань від території планованої діяльності до 
об'єктів природно-заповідного фонду, значний негативний вплив на об'єкти 
природно-заповідного фонду не очікується.  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%AF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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Оцінка впливу на території та об'єкти екологічної мережі 
Територія планованої діяльності у відповідності до вимог «Порядку 

включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної 
мережі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2015 р. № 1196 не включена до переліків територій та об’єктів екологічної 
мережі (відповідні природоохоронні обмеження у використанні земель 
відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр” та 
містобудівний кадастр, стосовно земельних ділянок на яких передбачено 
проводити плановану діяльність не зареєстровані). 
 

 
 

Вплив з боку планованої діяльності на стан земель (у тому числі 
вилучення земельних ділянок) та стан грунтів 

Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої 
діяльності з виробництвом асфальтобетонних сумішей підприємством  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» відповідно до даних офіційного веб-

порталу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) має кадастровий план: 

- 7410100000:02:004:0205. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 3,9992 га (рис. 6);  

- 7410100000:01:004:0206. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta


115 

 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 0,3292 га (рис. 7); 

- 7410100000:01:004:0207. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 0,1637 га (рис. 8). 

Копії договорів оренди земельниї ділянок додаються до звіту з оцінки 
впливу на довкілля (див. Додаток №1 та №2). 

Відповідно до пунктів 22, 23 договорів оренди земельної ділянки від 
17.06.2015 р. №195 та 29.03.2016 р. № 195 на земельні ділянки не встановлено 
обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб. Передача в оренду 
земельних ділянок не є підставою для припинення або зміни обмежень 
(обтяжень) та інших прав третіх осіб на ці ділянки. 

Реалізація планованої діяльності не потребує залучення нових ділянок 
земель, що можуть мати с/г цінність чи можуть бути відчужені в інших 
землекористувачів. 

Навколишні ґрунти характеризуються відсутністю верхнього родючого 
шару. 

При проведенні робіт пов'язаних з розташуванням обладнання не 
передбачено порушення грунтово-рослинниго покриву. 

При проведенні планованих робіт необхідно виконати незначний об'єм 
будівельних, транспортних і планувальних робіт. 

Для попередження забруднення навколишніх ґрунтів під час 
експлуатації планованої діяльності передбачається: 

- складувати всі можливі утворенні відходи на існуючому спеціально 
облаштованому майданчику у спеціальні контейнери та вивозити на 
утилізацію відповідно до діючих нормативних вимог. 

- здійснювати всі викиди забруднюючих речовин в межах затверджених 
нормативів . 

Відповідно, реалізація планованої діяльності не буде призводити до 
забруднення навколишніх грунтів твердими та рідкими відходами, чи 
шкідливими речовинами, які містяться у викидах. 

Земляні роботи на ділянці не будуть чинити помітної дії на геологічні 
структури, оскільки ця ділянка не представляє суттєвої геологічної цінності.  

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ відсутні. 

Оскільки територія об'єкту не має яких-небудь економічних запасів 
корисних копалин, збитку використовуванню надр не очікується. 

Здійснення негативного впливу на ґрунти під час експлуатації 
планованої діяльності не передбачається. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на матеріальні об’єкти 

На території планованої діяльності матеріальні об'єкти, в яких втілено 
оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, які зареєстровані у 
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відповідності до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
не обліковуються. 

Враховуючи зазначене, планована діяльність з виробництва 
асфальтобетонних сумішей ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» не матиме 
впливу на матеріальні об'єкти.  

 

Вплив з боку планованої діяльності на об'єкти архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини 

На території планованої діяльності об'єкти архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини не обліковуються. 

У разі виявлення на території під час реалізації планованої діяльності 
об'єктів культурної спадщини чи їх частин, об'єктів або предметів 
археологічної спадщини, знахідок археологічного або історичного характеру, 
об'єктів архітектурної спадщини: 

- у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» буде укладено з відповідним органом охорони 
культурної спадщини охоронний договір; 

- у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини» буде інформовано орган охорони культурної 
спадщини, а також організовано відповідне сприяння у проведенні будь-яких 
робіт з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено 
знахідку археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог 
статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», подальше 
ведення робіт буде зупинено і протягом однієї доби буде повідомлено про це 
відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого 
проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи будуть відновлені лише згідно з письмовим дозволом 
відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 
археологічних досліджень відповідної території. 

Крім того, в процесі планованої діяльності ТОВ «ЧЕРНІГІВ-

АГРОШЛЯХБУД» будуть додержані відповідні принципи щодо охорони 
архітектурної, археологічної та культурної спадщини визначені 
ратифікованою Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, 
Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 
Європейською конвенцією про охорону археологічної спадщини. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на ландшафт 

Ландшафт - це генетично єдина геосистема, яка складається з природних 
компонентів (літомаси та геологічних утворень, водної маси, повітря, ґрунту, 
біоти - рослини, тварини, гриби, мікроорганізми, рельєфу та клімату) і має 
певні властивості: цілісність, функціонування, структурність, динаміку, 
розвиток та інші. В природних умовах кожен ландшафт уявляє собою систему, 
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яка є саморегульованою і характеризується певним рівнем взаємодії та 
організації неживої та живої матерії. 

Антропогенний ландшафт це територія змінена діяльністю людини в 
процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною 
технологією природокористування. У такому ландшафті значних змін 
зазнають рослинний і тваринний світ, ґрунти, мікрорельєф; відносно мало 
змінилися геологічний фундамент та основні риси клімату. 

Територію планованої діяльності можливо віднести до лісостепових 

ланшафтів – низовини і височини з потужним антропогенним покривом на 
палеогенових відкладах, а саме: лесові низовини, полого-хвилясті, слабо 
розчленовані на вододілах та більш еродовані в прирічкових територіях, з 
чисельними долинами та балками, з потужними малогумусними та 
опідзоленими чорноземами, сірими та темно-сірими опідзоленими ґрунтами 
терас, зі значними масивами дібровний та грудових лісів. 

У результаті провадження планованої діяльності рельєф місцевості не 
зазнає змін у вертикальному та горизонтальному напрямах.  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» в процесі провадження планованої 
діяльності буде дотримуватись вимог та положень визначених Європейською 

ландшафтною конвенцією та Всеєвропейською стратегією збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття. 
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Рис. 10. Ландшафти Чернігівської області та пояснювальна записка до карти 
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Вплив з боку планованої діяльності на водне середовище 

В процесі провадження планованої діяльності не передбачається 

використання вод (водних об'єктів), забір води, скидання стічних вод у водні 
об'єкти та інші види використання вод (водних об'єктів). 

Впливу на поверхневі та підземні води в процесі розташування та 
експлуатації об’єкту спостерігатись не буде.  

Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів 
в зонах їх впливів діяльності підприємства не відбувається. 

Влаштування нових систем водопостачання та водовідведення для 
потреб планованої діяльності не передбачається. 

Внаслідок реалізації проектних рішень не передбачається збільшення 
або зменшення площі існуючої забудови підприємства - відповідно, утворення 
додаткових об’ємів забруднених дощових стоків буде відсутнім. 

Планований виробничий об’єкт не чинить прямого чи опосередкованого 
негативного впливу на ґрунтові та поверхневі води навколишньої місцевості. 

Негативний вплив на водне середовище під час експлуатації планованої 
діяльності відсутній. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на повітря та кліматичні 
фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) 

Максимальна приземна концентрація в розрахунковій точці 
спостерігається рідко. Методика розрахунку приземних концентрацій показує, 
що для утворення приземних концентрацій необхідно сполучення декількох 
умов. Значення швидкості вітру повинно відповідати середньозваженій 
швидкості для цієї точки, температура зовнішнього повітря повинна 
відповідати розрахунковій, а кількість забруднюючих речовин - 

максимальному одночасному завантаженню устаткування, при якому має 
місце найбільше виділення забруднюючих речовин. 

В якості кліматичних характеристик використовувались дані надані 
Чернігівським обласним центром з гідрометеорології. Величини фонових 
концентрацій використовувались дані наданих Чернігівським обласним 

центром з гідрометеорології. 
Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
розташування ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», приведена у таблиці:  

 

Кліматичні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери (А) 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура повітря самого теплого 
місяця року 

27,0 0С 
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Середня мінімальна температура повітря найхолоднішого місяця 
року 

-7,4 0С 

Середньорічна роза вітрів,  %:  

- Північний 14 

- Північно-Східний 9 

- Східний 13 

- Південно-Східний 9 

- Південний  14 

- Південно-Західний 10 

- Західний 17 

- Північно-Західний 14 

Швидкість вітру (за багаторічними даними) повторення 
перевищення якої складає 5% і більше, м/с 

6-7 

 

Для характеристики стану атмосферного повітря виконано розрахунок 
розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від 
обладнання, яке буде працювати на об’єкті постійно. 

Джерелами впливу на навколишнє природне середовище є викиди 
парникових газів. Під час планованої діяльності виділяються наступні 
парникові гази: метан, оксид діазоту та вуглецю діоксид, що надходять в 
атмосферне повітря від наступних джерел викидів: 

- Джерело викиду №13, димова труба масляного нагрівача бітуму АБЗ 
«Тельтомат». Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання 
природного газу в пальнику ГСАУ-50 для вироблення теплової енергії для підігріву 
бітуму в витратних ємностях асфальтозмішувача. Забруднюючі речовини – діоксид 
азоту, оксид вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-1 висотою 8 м та діаметром вустя 0,35 м. 

- Джерело викиду №19, димова труба АБЗ «Тельтомат». Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі виготовлення асфальтобетону з 
додаванням щебеню різних фракцій, гранвідсіву, мінерального порошку та бітуму. 
Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок, вуглеводні насичені С12-С19, фенол, 
парникові гази - азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. Забруднюючі 
речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову трубу ДТ-2 

висотою 30 м та діаметром вустя 1,0 м. 
- Джерело викиду №23, димова труба нагрівача бітуму АБЗ ДС-168637. 

Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в 
пальнику Riello RS 34 MZ для вироблення теплової енергії для підігріву бітуму в 
витратних ємностях асфальтозмішувача. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, 
оксид вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-3 висотою 8 м та діаметром вустя 0,3 м. 
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- Джерело викиду №24, димова труба нагрівача змішувальної ємності АБЗ 
ДС-168637. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання 
природного газу в пальнику Riello RS 34 MZ для вироблення теплової енергії для 
підігріву бітуму в змішувальній ємності асфальтозмішувача. Забруднюючі речовини 
– діоксид азоту, оксид вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю 
діоксид, метан. Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано 
через димову трубу ДТ-4 висотою 8 м та діаметром вустя 0,3 м. 

- Джерело викиду №30, димова труба АБЗ ДС-168637. Викид забруднюючих 
речовин відбувається в процесі виготовлення асфальтобетону з додаванням щебеню 
різних фракцій, гранвідсіву, мінерального порошку та бітуму. Забруднюючі 
речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, вуглеводні насичені С12-С19, фенол, вуглеводні 
насичені, сірководень, парникові гази - азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-5 висотою 18,8 м та діаметром вустя 1,2 м. 

- Джерело викиду №34, димова труба масляного теплогенератора АБЗ ДС-

168637. Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі в процесі спалювання 
природного газу в пальнику Riello 44 MZ для вироблення теплової енергії для 
підігріву термального масла. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, 
парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. Забруднюючі 
речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову трубу ДТ-6 

висотою 4 м та поперечним перетином вустя 250х100 мм. 
- Джерело викиду №39, димова труба бітумних котлів Д-649. Викид 

забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в 
пальнику ГСАУ-50 для вироблення теплової енергії для підігріву бітуму в ємностях 
зберігання. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид вуглецю, парникові гази – 

азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. Забруднюючі речовини надходить в 
атмосферне повітря організовано через димову трубу ДТ-7 висотою 9,6 м та 
діаметром вустя 0,35 м. 

- Джерело викиду №42, димова труба котла Ferroli PEGASUS 45. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в топці 
котла для вироблення теплової енергії для опалення приміщень адміністративного 
корпусу в осінньо-зимовий період. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид 
вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-8 висотою 12 м та діаметром вустя 0,15 м. 

- Джерело викиду №43, димова труба котла КС-ТГ-50 М2. Викид 
забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання природного газу в топці 
котла для вироблення теплової енергії для опалення приміщень адміністративного 
корпусу в осінньо-зимовий період. Забруднюючі речовини – діоксид азоту, оксид 
вуглецю, парникові гази – азоту (І) оксид (N2О), вуглецю діоксид, метан. 
Забруднюючі речовини надходить в атмосферне повітря організовано через димову 
трубу ДТ-9 висотою 12 м та діаметром вустя 0,15 м. 
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Парникові гази не підлягають регулюванню, оскільки на них відсутні 
гігієнічні нормативи. Інформація стосовно валових викидів парникових газів 
надається у складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, 
надається виключно в таблицях 6.1 додатку 6 та в таблицях 13.1, 13.2 додатку 
13 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 – підприємці, затвердженою 
наказом Мінприроди від 09.03.2006 року №108. 

Розрахунок приземних концентрацій виконаний для усіх речовин, які 
присутні у викидах розглядаємого об’єкту. 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі виконані на ЕОМ за програмою «ЕОЛ ПЛЮС», версія 5.23 на 
існуючий стан з метою визначення зони впливу джерел даного виробничого 
об’єкту та на період досягнення нормативів граничнодопустимих викидів з 
урахуванням природоохоронних заходів для їх досягнення.  

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин на існуючий стан, а 
також додатковий розрахунок на період досягнення нормативів гранично 
допустимих викидів з урахуванням природоохороних заходів для їх 
досягнення виконаний в місцевій системі координат: 

- по розрахунковому майданчику 2100*2100 з кроком сітки 150 м; 
- в окремих точках на межі прилеглої житлової забудови (Т1…Т4), які 

позначені на карті-схемі (див. рис.9). 
Узагальнені характеристики забрудення атмосферного повітря за 

результатами розрахунків розсіювання наведені в Додатку № 10 в таблицях 
9.2. – 9.5 «Документи у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
об’єкту «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», розташованого за адресою:14007, 
Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Павла Тичини, будинок 69», 
розробленого ТОВ «НВФ «СОТИС», 2019 р. 

При проведенні аналізу розрахунків розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі та отриманих приземних концентрацій на 
межі прилеглої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони не 
виявлено перевищення встановлених гігієнічних нормативів, що дозволяє 
розробити пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без планування 
заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для дотримання 
гігієнічних нормативів на межі прилеглої житлової забудови та СЗЗ 
підприємства згідно законодавства. 

Характеристика забруднення атмосферного повітря за результатами 

розрахунків розсіювання наведена в таблиці нижче. 
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Таблиця 4.1. 
Код 
р-ни 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

ГДК, 
ОБУВ, 
мг/м3 

Максимальні концентрації 
в приземному шарі 
атмосфери на території 
об’єкту з врахуванням 
фонового забруднення 

Максимальні концентрації 
в приземному шарі 
атмосфери на межі 
житлової забудови з 
врахуванням фонового 
забруднення 

в долях ГДК в мг/м3 в долях ГДК в мг/м3 

301 Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид 
азоту 

0,2 0,96 0,192 0,92 0,184 

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

0,5 0,011 0,0055 0,011 0,0055 

333 Сірководень 0,008 0,041 0,000328 0,018 0,000328 

337 Оксид вуглецю  5 0,59 2,95 0,59 2,95 

1071 Фенол 0,01 0,25 0,0025 0,13 0,0013 

2754 Вуглеводні насичені 
С12-С19 

1 0,85 0,85 0,42 0,42 

2902 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок 
недиференційованих за 
складом 

0,5 0,68 0,34 0,48 0,24 

 Група сумацій 30  0,041  0,026  

 Група сумацій 31  0,69  0,92  

 Група сумацій 34  0,25  0,14  

Отримані приземні концентрації забруднюючих речовин, що створені 
джерелами викидів при небезпечних швидкостях вітру, наведені в Додатку 

№6. 
Так як планована діяльність з виробництва асфальтобетонних сумішей 

був проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин з 
врахуванням викидів від проектованих та від усіх існуючих джерел викидів. 

При розрахунку розсіювання було враховано неодночасність роботи 
технологічного обладнання, яке працює згідно регламенту підприємства та 
виробництв. Тому в розрахунку розсіювання вказані тільки ті джерела викиду 
які будуть працювати на об’єкті постійно, а також під час одночасної роботи 
джерел викидів. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземній частині 
атмосфери було проведено без урахування та з урахуванням фонових 
концентрацій. 

Так як, підприємство знаходиться в промисловій зоні, та його санітарно-

захисна зона перекривається територіями оточуючих підприємств, тому при 
визначенні контрольних точок вимірів забруднюючих речовин обираються 
точки за територією промислової зони на межі найближчої житлової забудови 
в залежності від напрямку вітру. 

 

Соціально-економічні умови та взаємозв’язок між цими факторами 

Аналіз впливу планованої діяльності на оточуюче соціальне середовище 
показує, що воно не призведе до погіршення соціальних умов для населення.  
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Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток 
сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та 
ремонту автодоріг; поліпшення дорожніх умов та транспортного 
обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки 
руху, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого 
населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого 
бюджету податками.  

Безпечні умови праці робітників забезпечуються прийнятими в проекті 
об'ємно-планувальними рішеннями, організацією технологічного процесу. 

Для забезпечення нормальних умов праці обслуговуючому персоналу 
необхідно забезпечити виконання при експлуатації обладнання наступних 
заходів: 

- виконання проектного технологічного режиму роботи виробництва до 
встановлених параметрів; 

- організація систематичного контролю за справністю обладнання, 
машин і механізмів. 

Інженерне облаштування об’єкту передбачено з урахуванням безпечної 
в екологічному відношенні діяльності і включає в себе організаційно-технічні 
заходи, основними з яких є: 

- облік екологічних, соціальних та економічних аспектів реалізації 
запланованої діяльності: максимальне рішення типових рішень, які 
виправдовували себе раніше на об'єктах-аналогах; 

- рішення з екологічного використання енергетичних і природних 
ресурсів та ін.; 

- врахування вимог органів державної влади на місцях і відповідні 
міських організацій, в т.ч. передбачених технічними умовами та висновками 
(питання енергозабезпечення тощо); 

- вимоги будівельних норм і правил, в т.ч. з питань фізико-географічних 
особливостей району - місця розташування проектованого об'єкта, 
кліматології, наявних антропогенних впливів, планування та забудови міської 
територій, санітарних та протиепідемічних вимог і підтверджене проектом 
об’єкту. 

Виходячи з класифікації запроектованого об'єкта за характером 
діяльності, а також раніше прийнятих архітектурно-планувальних, 
конструктивних, технологічних, будівельних та організаційних рішень, можна 
зробити висновок, що діяльність зазначеного об'єкта не вплине на соціальне 
середовище в районі його розміщення і не буде сприяти погіршенню умов 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров'ю. 

Територія підприємства обладнана під'їзними шляхами. Стан існуючих 
доріг і дорожніх покриттів задовільний. 

Соціальна організація навколишніх територій, умови проживання 
місцевого населення, діяльність сприяючих об'єктів при розташуванні та 
експлуатації проектованого об’єкта не порушиться. 
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5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої 
діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа 
території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), 
характеру (за наявності - транскордонного), інтенсивності і складності, 
ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності 
впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, 
кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий 
та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний 
вплив), зумовленого: 

виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням 
планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 
завершення такої діяльності; 

використанням у процесі провадження планованої діяльності 
природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття; 

викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, 
вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 
випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням 
операцій у сфері поводження з відходами; 

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

кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої 
діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 
планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 
пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне 
значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися 
використання природних ресурсів; 

впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 
масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 
клімату; 

технологією і речовинами, що використовуються. 
 

Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадженням 
планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 
завершення такої діяльності. 

Підготовчі роботи виконують перед монтажно-укладальними або 
одночасно з ними. Вони забезпечують ефективне виконання основних 
процесів, поліпшення якості продукції або підвищення ступеня безпеки 
виконання робіт. Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного 
обладнання (двох асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та 
резервного технологічного обладнання - асфальтозмішувальної установки 
ДС–168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу не 
потребує підготовчих робіт. ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» в 2017 році 
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виконав реконструкцію існуючого асфальтобетонного заводу з встановленням 
резервного технологічного обладнання.  

Існуюче обладнання не демонтується і в разі неможливості роботи 
комплексу (частково або повністю) на паливі – природний газ, залишається 
можливість оперативно перейти на роботу на рідкому паливі – 

відпрацьованому мастилі. 
На будівельному майданчику перед початком виконання будівельних 

робіт планується виконання комплексу підготовчих робіт: 
- облаштування під'їзних шляхів; 
- улаштування тимчасової огорожі та освітлення будівельного 

майданчика; 
- улаштування місць для тимчасового складування будівельних 

матеріалів та стоянки будівельної техніки. 
З метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище під 

час розташування передбачається ряд заходів: 
- контроль технічного стану будівельної техніки та транспорту; 
- дотримання правил експлуатації будівельної техніки; 
- заземлення металевих частин машин і механізмів; 
- оснащення будівельного майданчика пожежними щитами з необхідним 

інвентарем; 
- своєчасне вивезення відходів. 
Джерелом електропостачання є існуюча мережа підприємства. 
 

Використання у процесі провадження планованої діяльності 
природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 

Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої 
діяльності з виробництвом асфальтобетонних сумішей підприємством  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» відповідно до даних офіційного веб-

порталу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) має кадастровий план: 
- 7410100000:02:004:0205. Тип власності: комунальна власність. Цільове 

призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 3,9992 га (рис. 10);  

- 7410100000:01:004:0206. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 0,3292 га (рис. 11; 

- 7410100000:01:004:0207. Тип власності: комунальна власність. Цільове 
призначення: 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. 
Площа: 0,1637 га (рис. 12). 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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Рис. 10. – Витяг карти з публічної кадастрової карти України 

 

 
Рис. 11. – Витяг карти з публічної кадастрової карти України 
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Рис. 12. – Витяг карти з публічної кадастрової карти України 

 

Копії договорів оренди земельниї ділянок додаються до звіту з оцінки 
впливу на довкілля (див. Додаток №1 та №2). Відповідно до пунктів 22, 23 
договорів оренди земельної ділянки від 17.06.2015 р. №195 та 29.03.2016 р. № 
195 на земельні ділянки не встановлено обмеження (обтяження) та інші права 
третіх осіб. Передача в оренду земельних ділянок не є підставою для 
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на ці 
ділянки. 

При проведенні робіт пов'язаних з розташуванням обладнання не 
передбачено порушення грунтово-рослинниго покриву та використання 
грунтів. 

В ході планованої діяльності вода використовується на: 
- потреби опалення; 
- на господарсько-побутові потреби; 
- на поповнення втрат в оборотній системі зрошування труби «Вентурі», 

яка призначена для очищення відпрацьованої у технологічному процесі 
газоповітряної суміші від часток пилу.  

Система водопостачання на підприємстві оборотна та прямоточна. 
Водозабезпечення (водовідведення) виробничого об’єкту здійснюється 

з міської водопровідної мережі КП «Чернігівводоканал» м.Чернігова, згідно 
договору №1217 від 25 квітня 2006 року (див. Додаток №14).  

 

Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 
світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші 
фактори впливу, а також здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами. 

 

Викидами забруднюючих речовин: 
Основні викиди забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», пов’язані з процесами 
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виготовлення асфальтобетонув в асфальтозмішувачі «Тельтомат» та ДС-168637. За 
критеріями та обсягами викидів забруднюючих речовин об’єкт підприємства 
відноситься до об’єктів другої групи. За результатами інструментально-

лабораторних досліджень виявлено перевищення встановлених законодавством 
України екологічних нормативів для речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок - 253,5 мг/ м3 при нормативі 50 мг/м3 та обсягу викиду 5,2627 кг/год та 
оксиду вуглецю – 1780,3 мг/м3 при нормативі 250 мг/м3 та обсягу викиду 39,514 
кг/год для димової труби АБЗ «Тельтомата» (джерело №19) та для його оксиду 
вуглицю – 3057,2 мг/м3 при нормативі 250 мг/м3 та обсягу викиду 79,078 кг/год для 
димової труби АБЗ ДС-168637 (джерело №30), що потребує розроблення додаткових 

заходів для длосягнення нормативів гранично допустимих викидів для цих джерел. 
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• гiдравлiчний опiр всієї газо-пиловловлюючої установки i окремих її 
апаратiв; 

• температура газу на входi i виходi з установки; 
• мiра очищения установки загалом i кожним апаратом нарiзно; 
• iншi специфiчнi показники, характернi для певних типів 

газоочисного пилоуловлюючого обладнання. 
Bci вимiрянi показники повиннi порiвнюватися з проектними 

даними, а також з результатами попереднiх випробувань. На основi 

отриманих даних по випробуванню установки приймаються рiшення про 
необхiднiсть її ремонту, вдосконалення або замiну на бiльш ефективну. 

Рекомендованi заходи для досягнення норматuвiв 
гранuчнодопустuмuх вuкидiв: 

- удосконалення технологiчних процесiв (комплексне налагодження 
та регулювання умов спалювання газу в топочних агрегатах сушильних 
барабанiв асфальтозмiшувачiв, при необхiдностi замiна газових пальникiв, 
для зниження хiмiчного недопалу палива та eмiciї оксиду вуглецю); 

- пiдвищення ефективностi роботи iснуючих очисних установок 
(ремонт та реконструкцiя iснуючих газоочисних установок 
асфальтозмiшувачiв). 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти 
підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та 
біологічних факторів на його стан, зобов'язані:  

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо 
забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами 
екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на 
викиди забруднюючих речовин тощо;  

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 
речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у 
справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і 
зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;  

- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх 
постійний облік; 

- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного 
повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків 
забруднення атмосферного повітря; 

- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел 
та ефективності роботи газоочисних установок; 



131 

 

- забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що 
враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;  

- використовувати метрологічно атестовані методики виконання 
вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення 
параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; 

- здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і 
експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового 
потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних 
факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для 
постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів 
гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу 
фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі 
охорони атмосферного повітря. 

Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно 
призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних об'єктів.  

 

Забруднюючі речовини: 
Забруднюючими речовинами атмосферного повітря являтимуться: 

вуглеводні насичені, оксиди азоту, оксид вуглецю, метан, заліза оксид (Fe2O3) 

тощо.  
Шкідливі речовини, що виділяються в атмосферу, відрізняються за 

своїми властивостями і чинять різноманітний вплив на навколишнє 
середовище і здоров’я людини. 

Діоксид азоту – бурий газ з удушливим запахом (клас небезпеки – 2). 

Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання, - 
набряк слизових оболонок, дихальних шляхів, набряк легень, крововилив. 
Інші внутрішні органи повнокровні, з дрібними крововиливами. 

Оксид азоту. Газ без кольору, в зрідженому етапі – синя рідина. 
Токсична дія. Кров’яна отрута, чинить пряму дію на центральну нервову 

систему. 
Початковий прояв при гострому отруєнні – загальна слабість, 

запаморочення, оніміння ніг. При легкому отруєнні, ці симптоми на протязі 
декількох хвилин зникають при виході на свіже повітря. 

При більш сильному – приєднуються до симптом нудота, деколи 
блювота. 

При важкому отруєнні з’являється синюшність губ, ослаблений пульс, 
зміна кольору крові. 

Наслідки отруєння проявляються тривалий час (більше року) у вигляді 
порушення асоціативних здібностей, ослаблення пам’яті, м’язової сили. 

Оксид вуглецю (клас небезпеки – 4) – отруйний газ без кольору, без 
смаку, зі слабким запахом. Отруйна дія оксиду вуглецю відома під назвою 
чаду, пояснюється тим, що він легко з’єднується з гемоглобіном крові і робить 
його нездатним переносити кисень від легень до тканин. При поступанні 
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свіжого повітря, гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. Якщо 
вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 1 мл/л, то проявляється 
відчуття важкості голови, стиснення лобу ніби “кліщами”, потім сильна 
головна біль, мерехтіння перед очима і пульсація у скронях. 

При подальшому перебуванні в атмосфері газу, наростає сонливість і 
ціпеніння з запамороченням. Більше всього, при отруєнні потерпає центральна 
нервова система. По мірі розвитку аноксемії, людина поступово втрачає 
здатність міркувати, порушується координація руху. 

Заходи попередження. Загальні заходи для всіх місць отримання і 
можливого виділення оксиду вуглецю: герметизація апаратури, швидке 
видалення виділеного оксиду вуглецю. 

Вуглеводні насичені (клас небезпеки – 4). Входять в склад пластових 
флюїдів та палива, рідина без кольору з характерним запахом. Хімічний склад: 
парафіни, циклопарафіни, алкілбензоли, нафтени. 

Діє токсично. У великих дозах викликає тошноту та запаморочення. При 
тривалому контакті організму людини  в невеликих дозах, наслідки досить 
тяжкі. В цьому випадку отруєння може стати причиною лейкемії, або раку 
крові, і анемії - зменшення кількості червоних кров’яних тілець.  

 

Оцінка очікуваного шумового та вібраційного забруднення яке, виникає 
у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності наведена в розділі 1.5 звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Згідно отриманих результатів очікуваний октавні рівні звукового тиску на 
найближче розташований житловій забудові не перевищує встановлених 
допустимих рівнів шуму. Існуючі на території підприємства зелені 
насадження дерев сприятимуть додатковому зменшенню шумового 
навантаження. 

Протоколи проведення досліджень шуму ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ 
України» наведені в таблиці та  додаються (Додаток № 15).  

 
№ та  
дата 

прото-

колу 

Дата 
виконання 

дослід-

ження 

Місце 
виконання 

дослідження, 
номер 

розрахункової 
точки 

Результат 
дослідження рівню 

звуку, дБА 

Допустимі рівні 
звуку згідно ДСП-

173 

Еквіва-

лентний 
рівень 
звуку, 
дБА 

Макси-

мальний 
рівень 
звуку, 
дБА 

Еквіва-

лентний 
рівень 
звуку, 
дБА 

Макси-

мальний 
рівень 
звуку, 
дБА 

№24 від 
15.05.2018 

15.05.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 
вул. Павла 
Тичини, 59 

(т.№1) 

52,5 69,2 55 70 

№23 від 
15.05.2018 

15.05.2018 Межа 
житлової 

46,2 64,4 55 70 
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забудови в м. 
Чернігові по 
вул. Генерала 
Авдєєнка, 66 

(т.№2) 
№4 від 

24.04.2018 

24.04.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 

вул. Г. 
Сурабко, 12 

(т.№3) 

53,8 66,6 55 70 

№3 від 
24.04.2018 

24.04.2018 Межа 
житлової 

забудови в м. 
Чернігові по 

вул. 
Масанівська, 

1/2 (т.№4) 

49 58,3 55 70 

№54 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

44,9 55,2 55 70 

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70 55 70 

№55 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

45 55,5 55 70 

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70 55 70 

№56 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

53,9 65,3   

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70   
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№57 від 
19.04.2019 

19.04.2019 Зона впливу 
виробничого 
майданчика 
ТОВ 
«Агротранс-

Північ» 

49,9 59,8   

Гранчино-

допустимий 
рівень (ГДР) 

55 70   

 

Еквівалентний та максимальний рівні шуму в денний час в зоні впливу 
планованої діяльності в різних зонах впливу відповідають додатку №16 (п.2) 
ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів». 

Під час провадження планованої діяльності джерела шкідливої вібрації 
не передбачаються. 

Оцінка очікуваного світлового та теплового забруднення яке, виникає у 
результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
планованої діяльності наведена у розділі 1.5 звіту з оцінки впливу на довкілля. 

В результаті провадження планованої діяльності утворення джерел 
радіаційного забруднення не очікується. 

В процесі виробництва асфальтобетонних сумішей ТОВ 
«ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХ БУД» буде утворюватися 5 видів відходів.  

Розрахункова кількість утворення відходів становить:  
- Лампи люмінісцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані - І клас небезпеки - 0,003 тони; 

- Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані – ІІ клас небезпеки - 0,035 тони; 

- Відходи від експлуатації, технічного обслуговування, ремонту  та 
відновлення устаткування (ганчір’я, забруднене нафтопродуктами) – ІІІ клас 
небезпеки - 0,055 тони; 

- Шлам, що утворюється від освітлення води (шлам від відстоювання 
зрошувальної води труби «Вентурі») – ІV клас небезпеки - 0,15 тони; 

- Відходи комунальні (міські змішані), у т.ч. сміття з урн (побутові 
відходи) – ІV клас небезпеки - 3,55 тони. 

Договори про надання послуг на вивезення та утилізацію відходів 
додаються (Додаток № 9).  

 

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

 

При виробництві асфальтобетонних сумішей ризик виникнення 
аварійних ситуацій мінімальний. Ризик захворюваності населення 
найближчих населених пунктів від проектованого об’єкту відсутній. 
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Аварії можуть бути обумовлені як природними явищами, так і 
антропогенними причинами та носять, як правило, характер вірогідності. Для 
кожного потенційно можливого виду аварії можна визначити вірогідність її 
виникнення, яку пов'язують з поняттям ризику. Ризик є мірою вірогідності 
появи негативних дій відповідної тяжкості. 

Можливість виникнення аварійних ситуацій не виключається, зокрема - 
пожежі, проте передбачені проектні рішення впровадження протипожежних 
заходів практично виключають виникнення аварійних ситуацій. 

При виникненні аварії можливі різні результати, які відрізняються за 
тривалістю і масштабами негативних дій. Наслідки аварії можуть бути 
ліквідовані, локалізовані або ж привести до безповоротних втрат. У будь-

якому випадку наслідки аварій пов'язані з тією або іншою матеріальною 
втратою та збитком, нанесеним людині і навколишньому середовищу. 

При виникненні можливих аварійних ситуацій компонентом 
навколишнього середовища, що може піддатися впливу є атмосферне повітря.   

Під аварією розуміють раптову зміну зовнішніх умов, що викликає 
руйнування різних об'єктів і завдає збитку здоров'ю або життю людей і 
навколишньому природному середовищу. 

Більшість ситуацій, що приводять до аварій, залежить від людського 
фактору (від 50 до 80 %). До першої групи причин відносяться виникаючі не з 
вини обслуговуючого персоналу, а в результаті помилок, низькоякісного 
виконання будівельних робіт, поганої якості будівельних матеріалів і 
конструкцій, бракованого з вини виробника технологічного обладнання, 
фізичного старіння і корозії матеріалів і т.п. До другої - виникаючі з вини 
обслуговуючого персоналу: порушення правил експлуатації споруд і 
обладнання, неуважність і недостатній нагляд за операціями технологічного 
процесу, недотримання правил охорони праці, техніки безпеки і пожежної 
безпеки, недостатній рівень кваліфікації працюючих і т.п. 

При експлуатації об’єкта основними причинами аварії можуть бути: 
 пошкодження герметичності обладнання; 
 механічні пошкодження від вібрації і корозії металів; 
 будівельний брак; 
 невиконання повною мірою проектних рішень при розташуванні 

об'єкту; 
 порушення технологічного режиму; 
 несправність обладнання; 
 вибух і пожежа. 
Зниження пожежонебезпеки на підприємствах – одна з найважливіших 

ланок в оздоровленні атмосфери. Добитися цього можна шляхом 
вдосконалення технології і вживання спеціальних профілактичних заходів. 

Основною умовою, що виключає забруднення атмосфери, є гарантована 
характеристика технологічного обладнання, дотримання техніки безпеки і 
правил пожежної безпеки, наявність безперервного контролю за основними 
параметрами; аварійна і технологічна сигналізація. 
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У разі виникнення аварії її ліквідація здійснюється силами працівників 

підприємства за допомогою передбачених проектом технологічних, 
планувальних і конструктивних рішень. Особливості організації ліквідації 
аварії повинні бути висловлені в інструкції по техніці безпеки при роботі на 
установці. 

Ризик виникнення аварії й аварійної ситуації може виникнути при 
підготовці до проведення ремонтних і технологічних робіт. Експлуатація 
несправного устаткування, заземлення, недотримання графіків ППР, 
відсутність кваліфікованого обслуговуючого персоналу може призвести до 
аварії. 

Вибухи і пожежі можуть відбуватися при запаленні горючих матеріалів, 
недотримання вимог експлуатування обладнання та розгерметизації 
трубопроводів. 

Причини вибухів і пожеж: 
- відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних 

робіт із джерелом відкритого вогню; 
- природні катаклізми. 
Найбільшу небезпеку для людей і матеріальних цінностей 

представляють вражаючі фактори вибуху і вогненних куль. 
Під час виникнення вищевказаних небезпечних ситуацій в залежності 

від конкретних обставин на обладнанні спрацьовує автоматика безпеки.  
З метою забезпечення безпечної експлуатації обладнання передбачено 

автоматичне регулювання роботи: 
- технологічний контроль проходження технологічних процесів та стану 

обладнання; 
- автоматичне регулювання технологічних параметрів від «норми» та 

порушення роботи окремих пристроїв; 
- захист технологічного обладнання від пошкодження при виникненні 

аварійних ситуацій; 
- організація керування технологічним устаткуванням. 
Для визначення негативного впливу планованої діяльності оцінюється 

вплив на наступні компоненти: 
- природне середовище; 
- здоров’я компонента; 
- соціальний ризик. 
 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на природне 
середовище 

Відповідно до Методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я 
населення від забруднення атмосферного повітря" (Наказ МОЗ України № 184 
від 13.04.2007 р.) оцінка ризику впливу планованої діяльності на природне 
середовище здійснюється шляхом визначення показників техногенного 
ризику - ризику впливу об’єкту чи планованої діяльності на компоненти 

навколишнього середовища в два етапи: 
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1) встановлюється прогнозний рівень техногенного ризику при 
проектуванні (або реконструкції): 

kjD
eB

kj eAR
 ,          (1) 

де Rkj - ризик k-го етапу за j-им компонентом навколишнього природного 
середовища; 

А, В – константи, 4,99·10-6 і -7,577 відповідно; 
Dkj – величина, що визначається відповідно k-го етапу розрахунку ризику 

за j-им компонентом, яка розраховується за формулою (2);  
2) визначається показник ризику впливу кожної специфічної 

забруднюючої речовини на відповідні компоненти навколишнього 
середовища. 

1 kjI

kj eD ,            (2) 

де Ikj - індекс забруднення за j-им компонентом навколишнього 
середовища для k-го етапу розрахунку ризику. 

У даному випадку основний компонент забруднення – атмосферне 
повітря, оскільки природні води та грунт не піддаються шкідливому впливу 
викидів об’єкту планованої діяльності. 

 

Визначення індексу забруднення атмосферного повітря 
Компонент 

навколишнього 
середовища 

Перший етап (k=1) Другий етап (k=2) 

Вихідні дані Розрахункова 

залежність Ikj  

Вихідні дані Розрахункова 

залежність Ikj  

 

Атмосфера 

(j=1)  

КП – кратність 
перевищення 
нормативів 

 

0,25 · КП 

ПЗі – показник 
забруднення і-
ю речовиною в 
атмосфері, %  

 

0,0025 · ПЗі 

Для визначення ризику планованої діяльності на навколишнє 
середовище взяті концентрації викидів на межі санітарно-захисної зони без 
урахування фону за період усереднення експозиції (70 років). 

 

Вихідні дані та результати розрахунку ризику на природне середовище  
для нововведених джерел  

 

№ 
п/п 

Найменування  
речовини 

Сі, мг/м3 
ГДК, 
мг/м3 

R1 R2 

1 
Оксиди азоту (у перерахунку на 

діоксид азоту) [NO+NO2] 0,0188 0,2 2,6E-08 3,1E-08 

2 Оксид вуглецю 0,0225 5,0 2,6E-08 3,3E-08 

3 

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок 

недиференційовані за складом 

0,0115 0,5 2,6E-08 2,9E-08 

Всього 7,9E-08 9,3E-08 

 

Рівень ризику – прийнятний, отже встановлення об’єкта не призведе до 
погіршення існуючого стану навколишнього природного середовища. 
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Оцінка ризику планованої діяльності для здоров’я населення 

365RfC

70VC
HQ

i

.п.вi
i 


  

де Сі –концентрація і-ої речовини в житловій забудові, мг/м3; 

Vв.п. – об'єм вдихаємого повітря,м3; 

RfCi – референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, мг/м3. 

Одиничний ризик – верхня довірча межа додаткового прижиттєвого 
ризику, що обумовлений впливом хімічної речовини в концентрації 1 мкг/м3 – 

це ризик на 1 одиницю концентрації. 
У разі відсутності референтних доз/концентрацій як еквівалент можна 

використовувати гранично допустимі концентрації (ГДК) або максимально 
недіючі рівні чи концентрації (МНР, МНК), установлені за критерієм прямого 
ефекту на здоров'я. 
Вихідні дані та результати розрахунку неканцерогенного ризику для здоров’я  

населення для нововведених джерел  
 

№ п/п Найменування речовини RfC, мг/м3 HQi 

1 
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 

азоту) [NO+NO2] 0,04 2,6E-05 

2 Оксид вуглецю 3 4,1E-07 

3 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційовані за складом 
0,05 1,3E-05 

Всього 0,00004 

10001,0 HQ  - рівень ризику прийнятний. 
 

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

ICRi = Ci · URi                         

де Сі - середня  концентрація речовини в атмосферному повітрі за весь 
період усереднення експозиції, мг/м3; 

URi – одиничний канцерогенний ризик і-ої речовини, м3/мг.  
Одиничний ризик розраховується через фактор канцерогенного 

потенціалу. При відсутності даних факторів канцерогенного потенціалу, 
одиничний канцерогенний ризик можна розрахувати через експозицію впливу 
речовини за формулою: 

20

70


LADD
URi , 

365



ATBW

EFEDCRC
LADD i , 

де LADD – експозиція впливу речовини з можливим виникненням 
канцерогенного ефекту, м3/мг; 

Сі – концентрація речовини на межі СЗЗ без урахування фону, мг/м3; 

CR – швидкість надходження до організму (0,02 м3/добу); 
ED – частота експозиції (все життя ~ 70 років); 
EF частота впливу – 350 діб; 
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BW – середня вага (70 кг); 
AT – тривалість життя (70 років); 
365 – кількість діб на рік. 

 

Результати розрахунку канцерогенного ризику для здоров’я населення 

для нововведених джерел 
№ п/п Найменування речовини LADD, м3/мг URi, м3/мг ICR 

1 
Оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту) [NO+NO2] 4,9E-06 1,7E-05 3,2E-07 

2 Оксид вуглецю 5,8E-06 2,0E-05 4,6E-07 

3 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок недиференційовані 
за складом 

3,0E-06 1,0E-05 1,2E-07 

Всього 9,0E-07 
7100,9  ICR  - рівень ризику - прийнятний. 

 

Оцінка соціального ризику планової діяльності 
Оціночне значення соціального ризику визначається згідно: 

p

mm

i

is N
T

N
VRR 








 



1

1

, 

де ПRi – добуток сукупності екологічних ризиків техногенного 
походження; 

m – кількість складових, для яких оцінюється екологічний ризик; 
V – уразливість території від прояву забруднення атмосфери 

(відношення площі, віднесеної під об'єкт, до площі об'єкту з санітарно-

захисною зоною); 
N – чисельність населення; 
T – середня тривалість життя, приймається 70 років; 
Np – коефіцієнт (Додаток Л до ДБН А.2.2-1-2003*) Np = 1; 

Площа, віднесеної під об’єкт господарської діяльності – 39992 м2; 

Площа об’єкта з санітарно-захисною зоною – 47000 м2; 

Чисельність населення – 288268 чол.; 
Соціальний ризик для нововведених джерел: 

13105,3 sR  - рівень ризику прийнятний. 
Висновок: розташування об’єкту не призведе до істотного погіршення 

стану навколишнього середовища. 
У разі безумовного виконання зобов'язань, що приймаються 

підприємством на себе, по реалізації технічних рішень відповідно до норм і 
правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на 
всіх етапах планованої діяльності ступінь екологічного ризику може бути 
зведений до мінімуму. 

Таким чином, екологічний ризик при реалізації планованої діяльності 
практично відсутній, а залишкові впливи на навколишнє середовище не 
виходять за нормативні межі. Це дозволяє стверджувати, що реалізація 
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проектної діяльності не порушить екологічну рівновагу навколишнього 
середовища. 

 

Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої 
діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 
планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 
пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне 
значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися 
використання природних ресурсів. 

Території, які мають особливе природоохоронне значення в межах 
території планованої діяльності відсутнє.  

З метою визначення кумулятивного впливу від запроектованих джерел 
викидів за технічною альтернативою № 1 з урахуванням існуючих джерел 
викидів ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" (дані про викиди забруднюючих 
речовин від ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" взяті з інвентаризації джерел 
викидів ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД"), де проведено відповідні 
розрахунки викидів забруднюючих речовин.  

Аналіз результатів розрахунку показав, що максимальні концентрації 
забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ складають:  

 
Код реч-

ни 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК, 
ОБУВ, 
мг/м3 

Максимальні 
концентрації 

приземному шарі 
атмосфери на 

території об’єкту з 
врахуванням 

фонового 
забруднення 

Максимальні 
концентрації 

приземному шарі 
атмосфери на межі 

СЗЗ об’єкту з 
врахуванням 

фонового 
забруднення 

в долях 
ГДК 

в мг/м3 в долях 
ГДК 

в мг/м3 

301 Діоксид азоту 0,2 0,96 0,192 0,92 0,184 

330 Сірки діоксид 0,5 0,011 0,0055 0,011 0,0055 

333 Сірководень 0,008 0,041 0,000328 0,018 0,000328 

337 Оксид вуглецю 5 0,59 2,95 0,59 2,95 

1071 Фенол 0,01 0,25 0,0025 0,13 0,0013 

2754 Вуглеводні насичені 
С12-С19 

1 0,85 0,85 0,42 0,42 

2902 Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 

0,5 0,68 0,34 0,48 0,24 

 

Відповідно до аналізу результатів розрахунку зазначимо, що 
максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ не 
перевищують гранично допустимі концентрації, тому комулятивний вплив 
інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких 
отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх 
існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе 
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природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може 
здійснюватися використання природних ресурсів відсутній.  

Результати розсіювання забруднюючих речовин (визначення 
кумулятивного впливу від запроектованих джерел викидів за технічною 
альтернативою № 1 з урахуванням існуючих джерел викидів ТОВ 
"ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД") наведений у Додатках № 6 та №10. 

 

Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 
масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 
клімату. 

Максимальна приземна концентрація в розрахунковій точці 
спостерігається рідко. Методика розрахунку приземних концентрацій показує, 
що для утворення приземних концентрацій необхідно сполучення декількох 
умов. Значення швидкості вітру повинно відповідати середньозваженій 
швидкості для цієї точки, температура зовнішнього повітря повинна 
відповідати розрахунковій, а кількість забруднюючих речовин - 

максимальному одночасному завантаженню устаткування, при якому має 
місце найбільше виділення забруднюючих речовин. 

В якості кліматичних характеристик використовувались дані надані 
Чернігівським обласним центром з гідрометеорології. Величини фонових 
концентрацій використовувались дані наданих Чернігівським обласним 

центром з гідрометеорології. 
Для характеристики стану атмосферного повітря виконано розрахунок 

розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від 
обладнання, яке буде працювати на об’єкті постійно. 

Джерелами впливу на навколишнє природне середовище є викиди 
парникових газів. Під час планованої діяльності виділяються наступні 
парникові гази: метан, оксид діазоту та вуглецю діоксид, що надходять в 
атмосферне повітря від наступних джерел викидів: 

- Джерело викиду №13, димова труба масляного нагрівача бітуму АБЗ 
«Тельтомат».  

- Джерело викиду №19, димова труба АБЗ «Тельтомат».  
- Джерело викиду №23, димова труба нагрівача бітуму АБЗ ДС-168637.  

- Джерело викиду №24, димова труба нагрівача змішувальної ємності АБЗ ДС-

168637. 

- Джерело викиду №30, димова труба АБЗ ДС-168637.  

- Джерело викиду №34, димова труба масляного теплогенератора АБЗ ДС-

168637.  

- Джерело викиду №39, димова труба бітумних котлів Д-649.  

- Джерело викиду №42, димова труба котла Ferroli PEGASUS 45.  

- Джерело викиду №43, димова труба котла КС-ТГ-50 М2.  
Розрахунок приземних концентрацій виконаний для усіх речовин, які 

присутні у викидах розглядаємого об’єкту. 
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Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі виконані на ЕОМ за програмою «ЕОЛ ПЛЮС», версія 5.23 на 
існуючий стан з метою визначення зони впливу джерел даного виробничого 
об’єкту та на період досягнення нормативів граничнодопустимих викидів з 
урахуванням природоохоронних заходів для їх досягнення.  

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин на існуючий стан, а 
також додатковий розрахунок на період досягнення нормативів гранично 
допустимих викидів з урахуванням природоохороних заходів для їх 
досягнення виконаний в місцевій системі координат: 

- по розрахунковому майданчику 2100*2100 з кроком сітки 150 м; 
- в окремих точках на межі прилеглої житлової забудови (Т1…Т4), які 

позначені на карті-схемі (див. рис.9). 
Узагальнені характеристики забрудення атмосферного повітря за 

результатами розрахунків розсіювання наведені в Додатку № 10 в таблицях 
9.2. – 9.5 «Документи у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
об’єкту «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», розташованого за адресою:14007, 
Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Павла Тичини, будинок 69», 
розробленого ТОВ «НВФ «СОТИС», 2019 р. 

При проведенні аналізу розрахунків розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі та отриманих приземних концентрацій на 
межі прилеглої житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони не 
виявлено перевищення встановлених гігієнічних нормативів, що дозволяє 
розробити пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без планування 
заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для дотримання 
гігієнічних нормативів на межі прилеглої житлової забудови та СЗЗ 
підприємства згідно законодавства. 

 

Технологія і речовини, що використовуються. 
Звітом передбачено виробництво асфальтобетонних сумішей на заводі 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД». В технологічному процесі виробництва 
асфальтобетонних сумішей використовується основне обладнання (дві 
асфальтозмішувальні установки «Тельтомат») та резервне технологічне 
обладнання - асфальтозмішувальна установка ДС – 168637 виробництва  
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу.  

Паспорт на асфальтозмішувальну установку «Тельтомат» наведено в 
Додатку №3 та резервного технологічного обладнання -асфальтозмішувальної 
установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на 
природному газу наведено в Додатку №4. 

Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання 
природного газу в пальнику ГСАУ-50 для вироблення теплової енергії для 
підігріву бітуму в витратних ємностях АБЗ «Тельтомат» №1. В паспотрі 
пилогазоочисного устаткування підприємства Аспіраційна система АС-1 
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(Джерело №13) вказано І ступінь очищення – 4 Циклони ЕА 5-S, ІІ ступінь 
очищення – труба «Вентурі» призначених для очищення запиленого повітря 
від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, яке поступає від 
змішувача асфальтобутону «Тельтомат». В паспорті наведені експлуатаційні 
показники роботи установки очисту газу, параметри роботи установки очисти 
газу, схеми та протоколи лабораторних вимірювань швидкості, об’ємної 
витрати, тиску та запиленості газових потоків, при проведенні робіт з 
перевірки ефективності роботи пилогазоочисного устаткування підприєства 
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» (див. Додаток №13). 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» в 2017 році виконав реконструкцію 
існуючого асфальтобетонного заводу з встановленням резервного 
технологічного обладнання.  

Існуюче обладнання не демонтується і в разі неможливості роботи 
комплексу (частково або повністю) на паливі – природний газ, залишається 
можливість оперативно перейти на роботу на рідкому паливі – 

відпрацьованому мастилі. 
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6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки 
впливу на довкілля, зазначеного у підпункті 5 цього пункту, та 
припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також 
використовувані дані про стан довкілля (додається у разі наявності копія 
атестата про акредитацію лабораторії, яка проводила дослідження, та 
копія договору) 
 

Для оцінки впливу на довкілля планованої діяльності основними 
методами прогнозування стану навколишнього середовища що 
використовувалися були: метод системного підходу (екологічне та техніко-

економічне обґрунтування запланованої діяльності); розрахунково-

аналітичний метод (оцінка впливу запланованої діяльності на навколишнє 
середовище); системно-аналоговий метод (зіставлення еколого-економічних 
взаємозв'язків планованої діяльності з типовими об'єктами-аналогами). 

Оцінка позитивних і негативних впливів планованої діяльності на 
довкілля по зазначеними методами проводилася на підставі та з урахуванням: 
техніко-економічних даних планованої діяльності, за умови її здійснення в 
нормальному (плановому) режимі експлуатації; фізико-географічної та 
кліматичної характеристик району, в якому знаходиться об'єкт проектованої 
діяльності. 

Методи визначення впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище спираються на натуральні показники. Це концентрація шкідливих 
домішок у середовищах і маси шкідливих речовин, які потрапляють в 
навколишнє природне середовище. Оцінюється ступінь їхньої відповідності 
нормам (ГДК, ГДВ, ГДС та ін.). 

Крім натуральних показників впливу на навколишнє природне 
середовище враховувався рівень безпеки реалізації планованої діяльності що 
характеризується: імовірністю виникнення техногенних аварій, катастроф і що 
призведуть до виникнення екологічної катасторфи; ступенем негативного 
впливу на людину і навколишнє середовище техногенних і процесів при 
реалізації планованої діяльності; імовірністю переростання екологічної 
обстановки в районі реалізації планованої діяльності в кризову і 
катастрофічну. 

Складання Звіту про оцінку впливу на довкілля здійснювалося з 
урахуванням наступних матеріалів: 

- договору оренди земельної ділянки від 29 березня 2016 р. № 195; 

- договору оренди земельної ділянки від 17 червня 2015 р. № 195; 

- лист Управління архітектури та містобудування від 03.02.2017  
№ 02-01/6 про «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної 
ділянки»; 

- «Технические даные и описание установки для приготовления 
битумной смеси «Тельтомат»; 

- «Паспорт установки асфальтосмесительная ДС-168637»; 
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 
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- Договір на водопостачання та водовідведення від 23.04.2007 №1217; 
- Договір на здійснення операцій у сфері поводження з відходами від 

22.06.2018 №01/22/06-18; 

- Договір про надання послуг з вивезення та знешкодження побутових 
відходів від 01.04.2016 №147; 

- Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об’єкті  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД»; 

- Документи в яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для об’єкту ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД»; 

- Обгрунтування розміру санітарно - захисної зони для 
асфальтобетонного заводу ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД»; 

- Паспорт пилогазоочисного устаткування підприємства; 
- Протоколи досліджень повітря населених пунктів; 
- Протоколи проведення досліджень шуму; 
- Акти санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта; 
- Сертифікати та паспотра радіаційної якості сировини і будівельного 

матеріалу; 
- Цікаве про тварин Чернігівщини, 2017 р., Чернігівська обласна 

державна адміністрація; 
-  Аналіз сучасного стану дендрофлори та перспективи оптимізації 

насаджень міста Чернігова, розд. ІІ, Біологія, №11, 2014; 
- Регіональна схема екологічної мережі Чернігівської області, 2018 р.; 
- Регіональна доповідь за 2017 рік. 
Звіт виконано відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII та Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року  
№ 1264-ХІІ з використанням даних про сучасний стан навколишнього 
середовища в районі розміщення об’єкта планованої діяльності 
(метеорологічні характеристики, фонові концентрації, стан ділянки та інше), 
результатів інженерно-технічних і інших вишукувань, картографічних 
матеріалів, планової потужності запроектованого об'єкту тощо. 

В якості розрахункових періодів при експлуатації використані річні 
показники викидів, скидів, відходів, які визначені виходячи зі специфіки 
виробничого процесу. Розрахункові періоди впливів на компоненти 
навколишнього середовища визначені з урахуванням нормативного терміну 
експлуатації запроектованого об'єкта.  
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7. Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, 
відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 
впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на атмосферне повітря 

Під час провадження планованої діяльності підприємство: 
- забезпечить безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному 

стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів; 
- здійснюватиме контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря, та вести їх контроль та облік згідно 
дозволу;  

- забезпечить здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел 
та ефективності роботи газоочисних установок;  

- не допускатиме експлуатацію транспортних та інших пересувних 
засобів та установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин 
перевищує встановлені нормативи тощо. 

Викид забруднюючих речовин відбувається в процесі спалювання 
природного газу в пальнику ГСАУ-50 для вироблення теплової енергії для 
підігріву бітуму в витратних ємностях АБЗ «Тельтомат». В паспотрі 
пилогазоочисного устаткування підприємства Аспіраційна система АС-1 

(Джерело №13) вказано І ступінь очищення – 4 Циклони ЕА 5-S, ІІ ступінь 
очищення – труба «Вентурі» призначених для очищення запиленого повітря 
від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, яке поступає від 
змішувача асфальтобетону «Тельтомат». 

Очищення запилених газів на АБЗ «Тельтомат» здійснюється за 
допомогою 2-х ступеневого методу очищення. Перша ступінь очистки 
складається з блоку циклонів Es A-5-S (4 шт.) діаметром 1000 мм (сухе 
очищення). На їх долю приходиться максимальна кількість вловленого пилу. 
Димосос, що застосовується в якості тягодувного пристрою, затягує газ з 
пилом та переміщує їх по газоходу в циклони. На вході в циклони газ 
завихрюється. Утворюються відцентровані сили, які осаджують пил на стінках 
циклону. Далі пил зсипається через лопастний дозатор в шнек, який через 
лоток направляє пил в завантажувальний пристрій сушильного барабану. 
Коефіцієнт очищення першого ступеню складає 75-85 %. 

Друга ступінь очищення – мокрий пиловловлювач типу труба «Вентурі». 
Перемішування води з пилогазовим потоком здійснюється за рахунок 
кінетичної енергії потоку. Очищене повітря надходить далі в газоход та в 
димову трубу, звідки викидається в атмосферне повітря. Забруднена вода 
поступає в басейн оборотного водопостачання, де проходить її відстоювання 
та осадження вловлених частинок пилу. Коефіцієнт очищення другого 
ступеню становить 85 %. 
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При експлуатації обладнання пилогазоочистки передбачається комплекс 

організаційно-технічних заходів, направлених на зменшення викидів 
забруднювальних речовин в атмосферне повітря:  

- додержання вимог технологічного регламенту, вимог пожежної 
безпеки;  

- збереження обладнання в справному експлуатаційному стані;  
- проведення систематичного контролю за герметичністю арматури та 

з’єднань трубопроводів;  
- додержання встановлених нормативів ГДВ забруднювальних речовин 

в атмосферне повітря.  
Нижче наведено експлуатаційні показники роботи установки очистки 

газу. 
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Також в паспорті пилогазоочисного устаткування наведені 
експлуатаційні показники роботи установки очистки газу, параметри роботи 
установки очистки газу, схеми та протоколи лабораторних вимірювань 
швидкості, об’ємної витрати, тиску та запиленості газових потоків, при 
проведенні робіт з перевірки ефективності роботи пилогазоочисного 
устаткування підприємства ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» (див. Додаток 
№13). 

У відповідності до 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 
затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України 09.03.2006 №108 зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 29 березня 2006 р. за №341/12215 будуть здійснюватись заходи щодо 
скорочення викидів забруднюючих речовин, а саме: 

- заходи щодо досягнення встановлених нормативів 
граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних 
забруднюючих речовин; 

- заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів 
граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; 

- заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря; 

- заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації 
наслідків забруднення атмосферного повітря; 

- заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих 
метеорологічних умовах; 
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- інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного 
устаткування. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу шумового забруднення 

На підприємстві передбачені заходи по захисту від шуму та вібрації, які 
виникають від роботи опалювально-вентиляційного обладнання, зокрема: 

- монтаж вентиляторів на віброосновах та віброізоляторах; 
- приєднання трубопроводів та повітропроводів до обладнання через 

гнучкі вставки; 
- швидкість руху повітря у повітропроводах приймається виходячи з 

умов створення допустимого рівня звукового тиску: 
- застосування низькошвидкісних вентиляторів; 
- звукоізоляція повітропроводів; 
-  на перетині трубопроводів будівельних конструкцій закладаються 

прокладки. 
 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на водні ресурси 

З метою уникнення, запобігання, відвернення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на водні ресурси ТОВ «ЧЕРНІГІВ-

АГРОШЛЯХБУД» забезпечить в процесі провадження планованої діяльності 
умови договору на водопостачання та водовідведення № 1217 від 23 квітня 
2007 року. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на здоров'я населення 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я 
населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів 
будуть: 

- здійснюватись відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження 
утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

- вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень 
рівнів шуму, встановлених санітарними нормами. 

 

Охоронні заходи 

До охоронних заходів відноситься моніторинг навколишнього 
середовища та включає: 

- виявлення аварійних викидів; 
- вчасне планування ремонтних та відновлювальних робіт по 
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обладнанню; 
- мінімізація викидів забруднюючих речовин; 
- моніторинг джерел забруднення атмосфери; 
- своєчасна передача виробничих відходів спеціалізованим 

підприємствам для подальшого поводження з ними (утилізація, перероблення, 
розміщення та інше); 

- використання антикорозійного захисту всіх металевих споруд і 
конструкцій. 

 

Компенсаційні заходи  
Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство має 

податкові зобов'язання з: 
екологічного податку: 
- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 
- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 

відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях 
(об'єктах) суб'єктів господарювання). 

Згідно Закону України «Про оренду землі» підприємство сплачуватиме 
орендну плату за користування земельною ділянкою. 

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» будуть негайно 
вжиті заходи щодо усунення відповідних порушень та компенсвано в 
установленому порядку шкоду, заподіяну довкіллю або здоров'ю і майну 
громадян, в повному обсязі. 
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8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 
довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних 
ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних 
ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації. 
 

Кодексом Цивільного захисту України визначено, що: 
надзвичайна ситуація це обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 
нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 
аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 
застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 
(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 
великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 
збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 
об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; 

аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила 
ураження, травмування населення або створює на окремій території чи 
території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та 
призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних 

засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє 
наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий 
вплив на навколишнє природне середовище. 

З метою уникнення значного негативного впливу планованої  
діяльності на довкілля та виникнення надзвичайних ситуацій та аварій  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» в процесі провадження планованої 
діяльності буде: 

- забезпечено виконання заходів у сфері цивільного захисту; 
- забезпечено відповідно до законодавства своїх працівників засобами 

колективного та індивідуального захисту; 
- розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку у 

разі виникнення аварії; 
- організовано та здійснено під час виникнення надзвичайних ситуацій 

евакуаційних заходів щодо працівників та майна; 
- створено формування цивільного захисту та необхідну для їх 

функціонування матеріально-технічну базу; 
- створено диспетчерську службу, необхідну для забезпечення безпеки 

об’єкта; 
- проведено оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на 

об’єкті та здійснено заходи щодо неперевищення прийнятних рівнів таких 
ризиків; 

- здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому 
числі правилам техногенної та пожежної безпеки; 

- розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єкті; 
- проведено тренування і навчання з питань цивільного захисту; 
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- забезпечено безперешкодний доступ посадових осіб органів 
державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими 
укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування для проведення 
обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і 
ліквідації наслідків аварій на об’єкті, сил цивільного захисту – для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

- забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, 
зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд 
цивільного захисту; 

- здійснено облік захисних споруд цивільного захисту, які перебувають 
на балансі (утриманні); 

- створено матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

- розроблено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 
- розроблено і затверджено інструкції та видано накази з питань 

пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 
- забезпечено виконання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та 
розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює 
державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки; 

- утримано у справному стані засобів цивільного та протипожежного 
захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

- здійснено заходи щодо впровадження автоматичних засобів 
виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої 
автоматики; 

- своєчасно інформувано відповідні органи та підрозділів цивільного 
захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного 
захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній 
території. 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» 

з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 

буде передбачено:  

- планування і здійснення необхідних заходів для захисту працівників 

підприємства, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 

- розроблення планів локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з 
подальшим погодженням із центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах 
цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки; 
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- підтримання у готовності до застосування сил і засоби із запобігання 
виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру;  

- створення та підтримання матеріальних резервів для попередження 

та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного характеру; 
- забезпечення своєчасного оповіщення працівників підприємства про 

загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного 
та природного характеру.  

Відповідно до вимог статті 66 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 

буде розроблено та здійснено заходи щодо запобігання аваріям, а також 
ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків. 

У разі аварії, що спричинила забруднення навколишнього природного 
середовища, ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» негайно приступить до 
ліквідації її наслідків. Одночасно ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 
повідомить про аварію і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органам 
місцевого самоврядування, центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, обласній державній адміністрації. 

 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи 
реагування при виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» заздалегідь будуть розроблені 
спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також 
вживатимуться заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення 
атмосферного повітря. 

 

Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи 
реагування при виникненні аварійних забруднень земель 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель»  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» своєчасно інформуватиме відповідні 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про стан, 
деградацію та забруднення земельних ділянок. 

У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому 
числі аварійними, викидами від стаціонарних і пересувних джерел за 
рішенням місцевої державної адміністрації або органу місцевого 
самоврядування ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» будуть проведені 
постійні або періодичні обстеження хімічного складу ґрунтів прилеглих 
територій з метою виявлення та визначення їх негативного впливу на здоров'я 
людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому. 
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Заходи реагування на аварійні ситуації спричинені сейсмічними 
чинниками. 

Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території 
планованої діяльності внаслідок дії сейсмічного чинника можливе 
порівнянням бальності виникнення землетрусу в цій місцевості і ступеня 
руйнування обладнання при даній інтенсивності за шкалою MSK-64, яка 
аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих наслідків 
для кожного балу. 

 

 
 

На території планованої діяльності відзначається бал сейсмічної 
інтенсивності – 7 за шкалою MSK-64. Дана обставина свідчить про низьку 
ймовірність аварійної ситуації внаслідок землетрусів. 

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, 
забезпечення доступу рятувальників і рятування людей, надання першої 
невідкладної медичної допомоги тощо. 

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою 
кількістю постраждалих людей, які опинилися в завалах, необхідністю 
виконання складних інженерних робіт та загрозою подальшого руйнування. 

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у 
зонах руйнувань.  

У разі виникнення землетрусу ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД»: 
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- буде створено усі умови, організовано постійний контроль за 
виконанням рятувальниками належних заходів щодо їх безпеки, забезпечено 
своєчасне надання допомоги постраждалим рятувальникам; 

- буде встановлено наявність постраждалих, їх кількість та, за 
можливості, стан; характер та межі зони руйнувань; можливість подальшого 
руйнування конструкцій; розміщення у зоні надзвичайної ситуації 
небезпечних об'єктів; 

- наявність небезпечних факторів (вогонь, підтоплення, витік газу, 
попадання води в завал, наявність обірваних електромереж під напругою 
тощо) та ступінь їх загрози; 

- наявність та стан шляхів транспортування постраждалих з небезпечної 
зони; 

- спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту проведено пошуково-рятувальні роботи, а саме: візуальне обстеження 
постраждалої території, опитування очевидців та врятованих постраждалих; 
прослуховування завалів; обстеження пошкоджених (зруйнованих) будівель 
та споруд. 

Окрім того, з метою захисту від негативного впливу сейсмічних подій на 
безпеку людей та збереження матеріальних цінностей, при розміщені та 
реконструкції будівель та споруд ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде 
неухильно дотримуватись вимог встановлених ДБН В.1.1-12-2014 

«Будівництво у сейсмічних районах України». 
 

Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації 
Зона надзвичайної  екологічної ситуації - окрема місцевість України, на 

якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.  
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на 

окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному 
середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку 
держави.  

У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної 
екологічної ситуації ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде: 

- неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони 
надзвичайної екологічної ситуації; 

- проведено мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства 
з метою проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 

- вжито заходів щодо нормалізації екологічного стану на території 
планованої діяльності.  

З метою дотримання вимог техногенної безпеки на підприємстві  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде неухильно дотримуватись положень 
Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в 
організаціях, установах та на небезпечних територіях затверджених наказом 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557. 
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9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності 
достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 

 

Труднощів у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для 
виробництва асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання - асфальтозмішувальної установки ДС-168637 виробництва  
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу не виявлено. 
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10. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (додається таблиця з 
інформацією про повне врахування, часткове врахування чи 
обґрунтоване відхилення суб’єктом господарювання зауважень і 
пропозицій громадськості, наданих у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації) 
 

Статтею 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначено, 
що протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 
громадськість може надати уповноваженому територіальному органу, а у 
випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті, - 

уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень 
і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про 
них суб’єкту господарювання та надає йому копії зауважень і пропозицій 
протягом трьох робочих днів з дня їх отримання. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення 
про плановану діяльність ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» зауваження і 
пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля не надходили до уповноваженого територіального органу – 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної 
державної адміністрації (див. Додаток №18). 
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11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу 
на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за 
потреби) планів післяпроектного моніторингу 

 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації 
про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та 
розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних 
управлінських рішень в Україні створена система державного моніторингу 
навколишнього природного середовища. Спостереження за станом 
навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими 
спеціально уповноваженими державними органами, а також підприємствами, 
установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести 
до погіршення стану навколишнього природного середовища. 

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 

березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну 

систему моніторингу довкілля» ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде: 
- здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та 

станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або 
узагальнену інформацію для її комплексного оброблення (у разі необхідності); 

- розробить та узгодить в установленому порядку плани здійснення 
заходів з метою спостереження за станом екологічно небезпечного об'єкта, 
запобігання екологічно небезпечній виробничій, господарській та іншій 

діяльності. 
 

Моніторинг у сфері охорони атмосферного повітря 

Планована діяльність «Виробництво асфальтобетонних сумішей  
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» призводить або може призвести до 
погіршення стану атмосферного повітря, тому відповідно до вимог Порядку 

організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343 

відноситьтся до суб’єктів моніторингу атмосферного повітря. 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з 
метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації 
про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування  його 
змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих 
рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря. 

Тому, у відповідності до вимог Порядку організації та проведення 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря постановою  
Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» щорічно буде узагальнювати оцінку 
кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин і стану 
забруднення атмосферного повітря, а також здійснювати прогноз його змін та 
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впливу на довкілля і стан здоров'я населення. Узагальнені дані підприємство 
подаватиме відповідним органам виконавчої влади або органам місцевого 
самоврядування для прийняття рішень, пов'язаних із запобіганням негативним 
змінам у складі атмосферного повітря. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря», постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року 

№1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі 
охорони атмосферного повітря ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде 

забезпечено розробку матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин. 

У разі необхідності, відповідно до вимог Інструкції про порядок та 

критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть 

справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, 
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України 10.05.2002 № 177 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 

травня 2002 року за № 445/6733 ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде 
подано відповідні документи для взяття на державний облік об'єктів, видів та 
обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря. 

Згідно вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде здійснюватись контроль за 
обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 
повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік. 

Крім того, ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде вживати в межах 

свої обов'язків заходів визначених «Протоколом про реєстри викидів і 
перенесення забруднювачів», який ратифікований Законом України від 
03.02.2016 № 980-VIII. 

Підприємство постійно проводить моніторинг атмосферного повітря в 
м. Чернігів, що підтверджуються даними натурних досліджень (протоколи 
дослідження повітря населених місць «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» 
додаються (Додаток № 16). 

До охоронних заходів відноситься моніторинг навколишнього 
середовища який включає: 

- виявлення аварійних викидів; 
- вчасне планування ремонтних та відновлювальних робіт по 

обладнанню; 
- моніторинг джерел забруднення атмосфери. 
Моніторинг атмосфери - здійснюється по напрямку:  
- контроль за джерелами викиду об'єкта, перевірка дотримання 

нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) (згідно затвердженого Плану-

графіку контролю); 
- контроль забруднення атмосферного повітря та перевірка 

забезпечення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1655-2001-%D0%BF


161 

 

речовин на межі житлової звбудови (оскільки санітарно-захисна зона 
підприємства розташована на територии інших проммайданчиків); 

- збирання, обробка та зберігання інформації; 
- підготовка документації про величину викидів за формами 

статистичної звітності; 
- аналіз поточної інформації, складання екологічного прогнозу. 
Разом з плановим контролем атмосферного повітря повинен 

передбачатися позачерговий контроль за дотриманням норм викидів, 
встановлених для підприємства в цілому, по вказівці місцевого органу 
Держкомгідромету про випадки несприятливих метеоумов, при яких 
відмічаються високі рівні забруднення атмосфери, що відносяться до категорії 
небезпечних і особливо небезпечних, а також у випадках аварійних викидів. 

Організація робіт по контролю за станом атмосферного повітря 
виконується по двох напрямах.  

Організація контролю по першому напряму включає: 
 оперативний і плановий контроль за станом повітряного середовища, 

а також за величинами викиду забруднюючих речовин; 
 контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони, на 

відкритих виробничих майданчиках, на межі селітебної зони. 
Організація робіт по другому напряму: контроль за забрудненням 

атмосфери з метою визначення впливу викидів забруднюючих речовин від 
проектованого комплексу на атмосферне повітря прилеглої до нього території, 
в моніторингових точках.  

На підприємстві проводиться екологічній моніторинг джерел викидів. 
Він вирішує наступні основні задачі: 

 збір, накопичення та обробку первинної інформації щодо викидів 
забруднюючих речовин у атмосферу; 

 аналіз первинної інформації; 
 надання інформації користувачам для прийняття планових та 

екстрених рішень в області природоохоронної діяльності. 
Для реалізації функцій екологічного моніторингу передбачено 

залучання спеціалізованих лабораторій, які мають акредитацію на відповідний 
вид діяльності.  

Відбір проб повітря повинен проводитися в контрольних точках. Точки 
повинні знаходитись на відкритій площині з покриттям без пилу. Проби 
повітря відбираються у зоні дихання людини - на відстані 1,5 -3,5 м від 
поверхні землі. Дані, які були отримані при кожному контрольному 
визначенні вмісту домішок в атмосферному повітрі, фіксуються у 
спеціальному журналі. 

При виявленні відхилень підприємство зобов’язане виконати відповідні 
налагоджувальні, регламентні або ремонтні роботи з подальшими повторними 
замірами. 

На підставі моніторингу підприємство сповіщає адміністративні, 
контролюючі органи і населення про існуючі або можливі загрози довкіллю, 
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викликані технічним станом обладнання, та приймає заходи по їх усуненню 
або попередженню. 

Моніторинг стану атмосферного повітря в частині вмісту у складі 
повітря допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі житлової 
забудови виконується згідно вимог РД 52.04.186-89 «Руководство по 
контролю загрязнения атмосферы». Моніторинг стану атмосферного повітря 
для ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» передбачається виконувати в 3-х 
контрольних точках на межі житлової забудови, найбільш наближених до 
території виробничого об’єкта. Перелік забруднюючих речовин, за якими 
необхідно проводити натуральні дослідженні, прийнятий для найбільш 
поширених в населених пунктах забруднюючих речовин з урахуванням 
специфіки виробничої діяльності об’єкту, в зоні впливу якого розміщуються 
житлові будинки. Таким чином дослідження якості повітря на межі житлової 
забудови повинні виконуватися для наступних речовин: оксиди вуглецю, 

фенол та пил. 
Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням 

встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
зазначенням джерел викиду, періодичності вимірювань, методик виконання 
вимірювань, наведені у наступній таблиці. 

Таблиця 11.1. 
№  

джерела 
викиду 

Назва  

забруднюючої 
речовини 

Гранично-

допустима 
концентрація 
забруднюючої 

речовини, мг/м3 

Періодичність 
вимірювання 

Методика виконання 

вимірювань 

Місце відбору 
проб 

19 Вуглецю оксид 1780,3 

 

250 з 01.01.2024 

Щорічно «Руководство по 
эксплуатации» 

Газоанализатора 
ОКСИ 5М 

Вустя відповідно 
до вимог 

КНД.211.2.3.063-

98 

19 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

253,5 

 

50 з 01.01.2024 

Щорічно МВВ №081/12-0161-

05 Викиди газопилові 
промислові 

Вустя відповідно 
до вимог 

КНД.211.2.3.063-

98 

19 Фенол  20 Щорічно МВИ №081/12-0745-

11 Методика 
викинання 

вимірювань масової 
концентрації фенолів 

Вустя відповідно 
до вимог 

КНД.211.2.3.063-

98 

30 Речовини у вигляді 
суспендованих 

твердих частинок 

150 Щорічно МВВ №081/12-0161-

05 Викиди газопилові 
промислові 

Вустя відповідно 
до вимог 

КНД.211.2.3.063-

98 

30 Фенол  20 Щорічно МВИ №081/12-0745-

11 Методика 
викинання 

вимірювань масової 
концентрації фенолів 

Вустя відповідно 
до вимог 

КНД.211.2.3.063-

98 

30 Вуглецю оксид 3057,2 

 

250 з 01.01.2024 

Щорічно «Руководство по 
эксплуатации» 

Газоанализатора 
ОКСИ 5М 

Вустя відповідно 
до вимог 

КНД.211.2.3.063-

98 
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Контроль за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел для даного виробничого 
об’єкту здійснюється шляхом виконання щорічного відбору проб викидів 
стаціонарних джерел. 

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотримання 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, періодичності 
вимірювань, методими виконань вимірювань, наводитимуться у Дозволі на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами.  

 

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє 
природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх 
відвернення та подолання ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» під час 
провадження планованої діяльності буде здійснювати моніторинг місць 
утворення, зберігання і видалення відходів, а також здійснює контроль за 
станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів у відповідності до вимог 
статей 17 та 29 Закону України «Про відходи». 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» під час реалізації планованої 
діяльності буде запроваджено первинний облік відходів. Первинний облік 
відходів буде вестися відповідно до типових форм первинної облікової 
документації  з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-

економічної, бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми 
відповідальні виконавці будуть використовувати паспорти відходів, 
прибутково-видаткові документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про 
прийняття матеріалів, накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, 
картки і відомості складського обліку, документи на вивіз відходів з 
підприємства тощо).  

На основі даних первинного обліку ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» 

у відповідності наказу Державної служби статистики України від 19.08.2014 
№ 243 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень із 
екології, лісового та мисливського господарства» буде запроваджено ведення 
та заповнення форми статистичного спостереження № 1-відходи (річна) 
"Утворення та поводження з відходами за ____ рік". 

У відповідності до вимог статті 17 Закону України «Про відходи» та 
наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік 

відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення» 

від 07.07.2008 № 342 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 
вересня 2008 року за № 824/15515 ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде 
видано наказ (розпорядження) «Про введення в дію типової форми первинної 
облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і 
тари" та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової 
документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари". 
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Наказом (розпорядженням) ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» буде 
містити наступні пункти: 

1. Призначити  відповідальною особою за здійснення первинного обліку 
відходів та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві (далі - первинний 
облік) (прізвище, ініціали, посада) з (дата).  

2. Відповідальномуза первинний облік (прізвище, ініціали) спільно з 
керівниками структурних підрозділів і служб підприємства на підставі даних 
попереднього обстеження укласти перелік місць, де ведеться первинний облік 
(технологічних дільниць одиниць обладнання або окремих операцій), перелік 

конкретних видів відходів та пакувальних матеріалів і тари, що мають 
обліковуватися за кожним з цих місць, та періодичність здійснення обліку 
кожного виду відходів (упаковки) (дата).  

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства спільно з 
відповідальним за первинний облік (прізвище, ініціали) призначити своїми 
наказами (розпорядженнями) відповідальних осіб за ведення і зберігання 
типових форм № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та  
№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за ____ рік" за 
кожним конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових 
обов'язків та фаху (кваліфікації) з (дата).  

4. Відповідальному за первинний облік (прізвище, ініціали) спільно з 
керівниками відповідних структурних підрозділів і служб підприємства  
встановити порядок забезпечення відповідальних осіб, визначених у пункті 3: 

- бланками типових форм № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних 
матеріалів і тари" та № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з 
відходами за ____ рік" та/або програмними продуктами для їх ведення; 

- відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення; 
- розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки 

в тонни до (дата).  
Облік відходів і упаковки за типовою формою № 1-ВТ буде проводитись 

на паперових або електроннихносіях за кожним технологічним процесом, 
окремою операцією, одиницею устаткування, де утворюються відходи і 
використовується упаковка. 

Інформація ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД», наведена в типовій 
формі № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та № 1-

відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за ____ рік" буде 

використовуватися для ведення обліку і паспортизації відходів, підготовки 
технічної документації, реєстраційних  карток для реєстрів місць утворення, 
перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, затвердження 
лімітів і отримання дозволів на утворення і розміщення відходів, отримання 
ліцензій та дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного 
вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією, 
ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів і укладання 
декларацій безпеки, заповнення документів для транскордонних перевезень 
відходів тощо. 
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Моніторинг якості ґрунтів 

Моніторинг ґрунтів проводиться з метою своєчасного виявлення змін 
стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків негативних процесів тощо. 

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» відповідно до укладених з 
акредитованою та атестованою лабораторією проводитимуться періодичний 
відбір та дослідження проб грунту на території заводу і прилеглій території та 
санітарно-захисної зони. 

Основні функціональні заходи моніторингу ґрунтів представлені у 
таблиці: 

№ 
п/п 

Основні функції та 
заходи моніторингу 

ґрунтів 

Періодичність виконання заходів 

спостереження, 
облік 

експертні оцінки, 
прогнозування 

відповідальна 
особа 

1. Візуальне обстеження 
фізичного стану ґрунтів 
на території 
підприємства 

1 раз на місяць 1 раз на квартал відповідальна 
особа за 
природоохоронну 

діяльність на 
підприємстві 2. Спостереження за 

ерозійними процесами 
та деградацією ґрунтів, 
об’єктивна оцінка змін, 
що відбуваються на 
території підприємства  

1 раз на 
квартал 

1 раз на рік 

3. Спостереження за 
рівнем забруднення 
ґрунтів 

1 раз на 
квартал 

1 раз на квартал 

 

 

Моніторинг фізичних факторів 

Моніторинг довкілля, в частині вимірювання фізичних факторів (шум, 
електромагнітні поля, радіація, вібрація тощо), у відповідності до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про 

затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля». 
ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» періодично проводиться 

Моніторинг довкілля, в частині вимірювання фізичних факторів. 
При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я 
населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів 
будуть: 

-здійснюватись відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження 
утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;  

- вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень 
рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.  

Моніторинг фізичного забруднення від планованої діяльності включає 
проведення натурних замірів акустичного впливу на межі найближчої до 
об’єкта житлової забудови. 
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Пункт 
контролю 

Розташуван-

ня пункту 
контролю 

К-сть 
пунктів 

Періодичні
сть 

контролю 

Інгредієнти, 
параметри та 

показники, які 
контролюються 

Нормативні посилання 

Пости 
спосте-

режень 

Розрахун-

кові точки 
приземних 
концентра-

цій  

4 Періо-

дичність – 

однин раз 
в квартал 

Рівні звукового 
навантаження: 
- еквівалентний; 
- максимальний. 
 

ДСП 173-96 «Державні 
санітарні правила 
планування та забудови 
населених пунктів». 
ГОСТ 23337-2014 «Шум. 
Методы измерения шума 
на селитебной территории 
и в помещениях жилых и 
общественных зданий». 

 

Заміри акустичного впливу здійснюються з залученням спеціалізованих 
організацій, які мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 

Результати замірів записуються в робочий журнал і в протокол 
досліджень. Протоколи проведення досліджень шуму ДУ «Чернігівський ОЛЦ 
МОЗ України» додаються (Додаток №15).  
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12. Резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної у 
підпунктах 1-11 цього пункту, розраховане на широку аудиторію 

 

Планованою діяльністю ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» є 
виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 
асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного 
обладнання - асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва 
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу. 

 

Місце провадження планованої діяльності:  
Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній 

ділянці з кадастровим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: місто 
Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69. 

 

Коротка характеристика планованої діяльності: 
Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох 

асфальтозмішувальних установок «Тельтомат»: 
 

Назва, марка Проектна 
потужність 

Фактична 
потужність 

Асфальтозмішувальна 
установка «Тельтомат» № 1 

100 т/год 60 т/год 

Асфальтозмішувальна 
установка «Тельтомат» № 2 

100 т/год 60 т/год 

Ємність для зберігання 
бітуму 

40 м3 40 м3 

Ємність для зберігання 
бітуму 

40 м3 40 м3 

Бітумний котел Д-649  500 кВт 500 кВт 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт 

 

Загальні технічні характеристики резервного технологічного 
обладнання – асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва 
ПрАТ «Кредмаш», що працює на природному газу: 

 

Найменування показника Значення 

Продуктивність (номінальна), т/год 

- При вологості вихідних матеріалів 
(пісок, щебінь) до 5% і Δt=160°С 

- При вологості вихідних матеріалів 
(пісок, щебінь) до 3% і Δt=160°С 

 

130 

 

160 

 

Мобільність стаціонарна 

Вид палива Газоподібне – природний 
газ 
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Тип пиловловлювального устаткування Суха пилоочистка 
(рукавний фільтр) 

Спосіб утилізації пилу Використання в техпроцесі 
або вигрузка на сторону 

Номінальний тиск у пневмосистемах, Мпа 
(кгс/см2)  

0,6 (6) 

Тип мішалки періодичної дії 
Кількість бункерів агрегату живлення, шт 5 

Кількість фракцій дозуємого матеріалу, шт. 4 

Загальний об'єм бункерів агрегатів живлення 
(м3), не менше 

80 

Об'єм бункера для гарячих матеріалів (м3), не 
менше 

19 

Об'єм бункера для мінерального порошку (м3), 

не менше 

60 

Об'єм ємності агрегату пилу (м3), не менше 25 

Загальний об'єм бункерів агрегата готової 
суміші (при щільності 1,8 т/м3), не менше, м3 

(т) 

55,6 (100) 

Інше допоміжне обладнання та техніка: фронтальні навантажувачі ZL50-

T1, ZL50-SX; самоскиди МАЗ 5551, САЗ 3507, КАМАЗ 65115, КРАЗ 65055, 
ЗИЛ – ММЗ-4502; цистерна поливомийна ЗІЛ-138; Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-

4500; мотокаток ДУ-54М; компресор ЗІФ-51 тощо.  
 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами здійснювати за наявності відповідного дозволу; 
здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх 
постійний облік;  

забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 
параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних 
джерел;  

передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення 
встановлених рівнів акустичного, та іншого шкідливого фізичного впливу на 
навколишнє природне середовище і здоров'я людини; 

операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням 
санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість 
подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для 
навколишнього природного середовища та здоров’я людей; 

виконання правил протипожежної безпеки. 
обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони, захисту 

іонізуючого та електромагнітного випромінювання, шуму та вібрації 
визначені наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про 
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затвердження Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів»; 

дотримання відповідного санітарного стану території; 
проведення встановлення резервного технологічного обладнання в 

межах орендованої земельної ділянки. 
 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в процесі роботи 

асфальтозмішувальних установок та іншого допоміжного обладнання та 
техніки. 

Ґрунти: негативний вплив на ґрунти не передбачається, так як 
експлуатація асфальтнобетонного заводу відбуватиметься на території 
існуючого виробничого комплексу де відсутній родючий шар ґрунту. 

Шум – шумове забруднення під час роботи асфальтозмішувальних 
установок та допоміжного обладнання та техніки. 

Рослинний та тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого 
негативного впливу на рослинний та тваринний світ, так як експлуатація  
асфальтнобетонного заводу відбуватиметься на території існуючого 
виробничого комплексу. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність 
не матиме негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного 
фонду, об'єкти та структурні елементи екомережі. Об'єкти природно-

заповідного фонду на території планованої діяльності відсутні. 
Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у 

відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які 
утворяться під час провадження  планованої діяльності будуть передані 
спеціалізованим організаціям, що мають необхідні ліцензії у сфері 
поводження з відходами на збирання, перевезення, видалення/утилізацію 
відходів відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  безпеки. 

Поверхневі та підземні водні об’єкти - планована діяльність  не матиме 
суттєвого негативного впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована 
діяльність не матиме суттєвого негативного впливу на об'єкти архітектурної, 
археологічної та культурної спадщини. 

Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати 
позитивний вплив так, як сприятиме: розвитку сфери виробництва 
асфальтобетонних сумішей; поліпшенню дорожніх умов та транспортного 
обслуговування населення; створенню на дорогах належних умов безпеки 
руху; створенню нових робочих місць; поповненню  місцевого бюджету 
податками. 

Навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, 
житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти та інші елементи 
техногенного середовища під час видобування незначний та допустимий. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48
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Планована діяльність ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" належить до 

другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть, мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:  

пункт 11, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (інші види діяльності: споруди для виробництва штучних 
мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, 
утеплювачів, асфальтобетону); 

пункт 14 частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов 
провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням 
про провадження планованої діяльності або подовження строків її 
провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, 
перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї 
частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно 
до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України). 

 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
відсутні. Планована діяльність ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" не 
спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території 
сусідніх держав. 

 

Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної 
планованої діяльності буде: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, що видається обласною державною адміністрацією або 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря». 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20
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13. Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються 
для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля 

 

1. Земельний Кодекс України. 
2. Водний Кодекс України. 
3. Податковий кодекс України.  
4. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 
5. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». 
6. Закон України «Про відходи». 
7. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 
8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення». 

9. Закон України «Про землеустрій». 
10. Закон України «Про Червону книгу України». 
11. Закон України «Про Державний земельний кадастр». 
12. Закон України «Про охорону земель». 
13. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
14. Закон України «Про охорону культурної спадщини». 
15. Закон України «Про охорону археологічної спадщини». 
16. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті. 
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 

465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами». 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від від 15 лютого 2002 року  
№ 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків  
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру». 

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 1999 
року № 2034. 

20. Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 
переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13 липня 2000 року № 1120. 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 486 «Про 
затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 
режиму ведення господарської діяльності в них». 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 502 

«Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які 
перебувають у власності громадян або юридичних осіб». 

23. Положення про Зелену книгу України затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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24. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу 
на довкілля, затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989. 

25. Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про 
затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку 
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». 

26. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. 

27. Наказ Міністерства оборони України від 15.09.2016 № 478 «Про 
затвердження Правил орнітологічного забезпечення польотів державної 
авіації України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 
2016 р. за № 1324/29454. 

28. «Технические даные и описание установки для приготовления 
битумной смеси «Тельтомат». 

29. «Паспорт установки асфальтосмесительная ДС-168637». 
30. Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об’єкті  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД». 
31. Документи в яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання 

дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для об’єкту ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД». 

32. Обгрунтування розміру санітарно - захисної зони для 
асфальтобетонного заводу ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД». 

33. Паспорт пилогазоочисного устаткування підприємства. 
34. Цікаве про тварин Чернігівщини, 2017 р., Чернігівська обласна 

державна адміністрація. 
35.  Аналіз сучасного стану дендрофлори та перспективи оптимізації 

насаджень міста Чернігова, розд. ІІ, Біологія, №11, 2014. 
36. Регіональна схема екологічної мережі Чернігівської області, 2018 р. 
37. Регіональна доповідь за 2017 рік. 
38. ДСТУ-Н Б В.1.1-33 «Настанова з розрахунку та проектування захисту 

від шуму сельбищних територій». – Київ, 2014 р. 
39. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1987 г.;  

40. ДСТУ-Н Б В.1.1-35 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 
приміщеннях і на територіях». – Київ, 2014 р. 

41. ДБН А.2.2.-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд". 

42. Червона книга України. Рослинний світ (під заг. ред. Дідуха Я.П.).  
К.: Глобалконсалтинг. 2009. – 900 с. 

43. Зелена книга України (під заг. ред. Дідуха Я.П.). К.: Альтерпрес, 
2009. – 448 с.  
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44. Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів”, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України 
19.06.1996 р. № 173. 

45. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк – 2004. 

46.  Сборник отраслевых методик по расчёту выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух при проведении инвентаризации, составлении 
отчётности по форме №2-ТП (воздух) и разработке нормативов предельно-

допустимых выбросов для промышленных предприятий и организаций. 
Днепропетровск 1985г. 

47.  “Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 
выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы”, Донецк, 

1994. 
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Список додатків 

1. Договір оренди земельної ділянки від 17 червня 2015 р. № 195. 

2. Договір оренди земельної ділянки від 29 березня 2016 р. № 195. 

3. «Технические даные и описание установки для приготовления 
битумной смеси «Тельтомат». 

4. «Паспорт установки асфальтосмесительная ДС-168637». 
5. Обгрунтування розміру санітарно-захисної зони для 

асфальтобетонного заводу ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД». 
6. Розрахунки розсіювання, ЕОЛ. 
7. Лист Управління архітектури та містобудування від 03.02.2017 № 02-

01/6 про «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки». 
8. Форма №1 – відходи (річна), утворення та поводження з відходами за 

2018 рік. 
9. Договір на здійснення операцій у сфері поводження з відходами від 

22.06.2018 №01/22/06-18. Договір №ДГ-0000001 від 03.01.2018 р. Договір про 
надання послуг з вивезення та знешкодження побутових відходів від 
01.04.2016 №147. 

10. Документи в яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для об’єкту ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД». 

11. Лист Чернігівського обласного центру з гідрометеорології №01/27-

495 від 22.04.2019 р. про надання величин фонових концентрацій 
забруднювальних речовин. 

12. Лист Чернігівського обласного центру з гідрометеорології №11/1437 

від 12.06.2019 р. про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які 
визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населеного пункту м. Чернігів. 

13. Паспорт пилогазоочисного устаткування підприємства. 
14. Договір на водопостачання та водовідведення від 23.04.2007 №1217. 
15. Протоколи проведення досліджень шуму. 
16. Протоколи досліджень повітря населених пунктів. 
17. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля. 
18. Лист Департамента екології та природних ресурсів № 06-07/2414  

від 02.09. 2019 р. 
19. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 
20. Акти санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. 
21. Сертифікати та паспорта радіаційної якості сировини і будівельного 

матеріалу.  
22. Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об’єкті  

ТОВ «ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД» та Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

23. Публікації в засобах масової інформації, фотофіксація. 
24. Квитанція про оплату за громадські слухання.  
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411 

Додаток №17 

___________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля, не зазначається  суб’єктом 

____________________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання) 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" 

(ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД") 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

код ЄДРПОУ 03582480 
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або 

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. 

Планована діяльність, її характеристи 

Виробництво асфальтобетонних сумішей. 
Технічна альтернатива 1.  
Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 

асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного обладнання 
(асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює 
на природному газу).  

Технічна альтернатива 2.   
В якості технічної альтернативи № 2 розглядається варіант виробництва  

асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох асфальтозмішувальних 
установок «Тельтомат») та резервного технологічного обладнання (асфальтозмішувальної 
установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі – 

відпрацьованому мастилі).  
3. Місце провадження планованої діяльності 
Територіальна альтернатива 1.  
Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній ділянці з 

кадастровим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: місто Чернігів, вулиця Павла 
Тичини, будинок 69. 

Територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива № 2 не розглядається так, як: 
- планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого виробничого 

комплексу на землях комунальної власності, які віднесені до земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням 
- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
                                                           

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 
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будівельних організацій та підприємств;  
- за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи санітарно-захисна 

зона асфальтобетонного заводу відповідає вимогам діючого законодавства України. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток сфери 

виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; 
поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на 
дорогах належних умов безпеки руху, створення нових робочих місць за рахунок 
працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення 
місцевого бюджету податками. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Технічна альтернатива № 1 

Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох асфальтозмішувальних 
установок «Тельтомат»: 

Назва, марка Проектна потужність Фактична потужність 

Асфальтозмішувальна  установка 
«Тельтомат» № 1 

100 т/год 60 т/год 

Асфальтозмішувальна  установка 
«Тельтомат» № 2 

100 т/год 60 т/год 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Бітумний котел Д-649  500 кВт 500 кВт 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт 

Загальні технічні характеристики резервного технологічного обладнання – 

асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює 
на природному газу: 

Найменування показника Значення 

Продуктивність (номінальна), т/год 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, 
щебінь) до 5% і Δt=160°С 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, 
щебінь) до 3% і Δt=160°С 

130 

 

160 

 

Мобільність стаціонарна 

Вид палива Газоподібне – природний газ 

Тип пиловловлювального устаткування Суха пилоочистка (рукавний 
фільтр) 

Спосіб утилізації пилу Використання в техпроцесі або 
вигрузка на сторону 

Номінальний тиск у пневмосистемах, Мпа (кгс/см2)  0,6 (6) 

Тип мішалки періодичної дії 
Кількість бункерів агрегату живлення, шт 5 

Кількість фракцій дозуємого матеріалу, шт. 4 

Загальний об'єм бункерів агрегатів живлення (м3), не 
менше 

80 

Об'єм бункера для гарячих матеріалів (м3), не менше 19 

Об'єм бункера для мінерального порошку (м3), не 
менше 

60 

Об'єм ємності агрегату пилу (м3), не менше 25 

Загальний об'єм бункерів агрегата готової суміші 
(при щільності 1,8 т/м3), не менше, м3 (т) 

55,6 (100) 
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Інше допоміжне обладнання та техніка: фронтальні навантажувачі ZL50-T1, ZL50-SX; 

самоскиди МАЗ 5551, САЗ 3507, КАМАЗ 65115, КРАЗ 65055, ЗИЛ – ММЗ-4502; цистерна 
поливомийна ЗІЛ-138; Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500; мотокаток ДУ-54М; компресор ЗІФ-51 

тощо.  
Технічна альтернатива № 2 

Аналогічні до технічної альтернативи № 1, окрім виду палива.  
В якості технічної альтернативи № 2 розглядається використання резервного 

технологічного обладнання – асфальтозмішувальної установки ДС – 168637  виробництва 
ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі - відпрацьованому мастилі.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
здійснювати за наявності відповідного дозволу; 

здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються 
в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;  

забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 
викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел;  

передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення встановлених 
рівнів акустичного, та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне 
середовище і здоров'я людини; 

операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням санітарних та 
екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів 
як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я 
людей; 

виконання правил протипожежної безпеки. 
щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи № 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони, захисту іонізуючого 
та електромагнітного випромінювання, шуму та вібрації визначені наказом Міністерства 
охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів»; 

дотримання відповідного  санітарного  стану території; 
проведення встановлення резервного технологічного обладнання в межах 

орендованої земельної ділянки. 
щодо територіальної альтернативи 2 

територіальна альтернатива № 2 не розглядається. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування будуть виконуватися в 
необхідному обсязі згідно чинного законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи № 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки 
безпеки і виробничої санітарії. 

щодо територіальної альтернативи 2 

територіальна альтернатива № 2 не розглядається.  
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 

Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в процесі роботи 
асфальтозмішувальних установок та іншого допоміжного обладнання та техніки. 
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Ґрунти: негативний вплив на ґрунти не передбачається, так як експлуатація  
асфальтнобетонного заводу відбуватиметься на території існуючого виробничого 
комплексу де відсутній родючий шар ґрунту. 

Шум – шумове забруднення під час роботи асфальтозмішувальних установок та 
допоміжного обладнання та техніки. 

Рослинний та тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого негативного 
впливу на рослинний та тваринний світ, так як експлуатація  асфальтнобетонного заводу 
відбуватиметься на території існуючого виробничого комплексу. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність не матиме 
негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти та 
структурні елементи екомережі. Об'єкти природно-заповідного фонду на території 
планованої діяльності відсутні. 

Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження  
планованої діяльності будуть передані спеціалізованим організаціям, що мають необхідні 
ліцензії у сфері поводження з відходами на збирання, перевезення, видалення/утилізацію 
відходів відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  безпеки. 

Поверхневі та підземні водні об’єкти - планована діяльність  не матиме суттєвого 
негативного впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність не матиме 
суттєвого негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи № 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний 
вплив так, як сприятиме: розвитку сфери виробництва асфальтобетонних сумішей; 
поліпшенню дорожніх умов та транспортного обслуговування населення; створенню на 
дорогах належних умов безпеки руху; створенню нових робочих місць; поповненню  
місцевого бюджету податками. 

Навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-

цивільні і сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час 
видобування незначний та допустимий. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива № 2 не розглядається. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

Планована діяльність ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть, мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:  

пункт 11, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  (інші 
види діяльності: споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво 
екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону); 

пункт 14  частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  

(розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої 
діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності 
або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, 
капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 

цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно 
до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20
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10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Планована діяльність ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" не спричиняє значного 
шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав. 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 

Подання запитів щодо надання інформації про величини фонових концентрацій 
забруднювальних речовин та надання інформації про багаторічні кліматичні 
характеристики у місці здійснення планованої діяльності. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
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діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності  
Відповідно до законодавства рішеннями про провадження даної планованої 

діяльності буде: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що 
видається обласною державною адміністрацією або центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, 
орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 
адміністрації (адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14; телефон: (0462) 67-48-72; 

електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua). Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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