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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1 Місце провадження планованої діяльності 

Проектом «Реконструкція діючого підприємства з влаштуванням та 
заміною зерносушарного, транспортного, іншого обладнання для доробки та 
зберігання зерна, системи автономного газопостачання газом пропан-бутаном за 
адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Вертіївка, вул. Урожайна, 
114» передбачається будівництво двох силосів для тривалого зберігання зерна , 
двох тимчасового зберігання, зерносушки шахтної, норійних веж №1 , №2 та 
установки СВГ. 

Об’єкт будівництва знаходиться на території існуючого підприємства за 
Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Урожайна, 114. 

Земельна ділянка під будівництво площею 24,14 га з кадастровим 
номером 7423381900:20:001:0027 знаходиться у користуванні ТОВ «Ніжин 
Агро»  на підставі договору оренди землі від 30.09.2010 р. Копії договору 
оренди земельної ділянки та витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права наведені у додатку 1. 

Земельна ділянка існуючого підприємства, де передбачається 
реконструкція, межує: 

 з півночі – сільськогосподарські землі; 
 з півдня – сільськогосподарські землі; 
 з заходу – сільськогосподарські землі; 
 зі сходу – сільськогосподарські землі. 

Згідно з ДСП № 173-96 підприємство відноситься до ІV класу, санітарно-

захисна зона складає 100 м.  
Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» ДСП 173-96 п. 5.32 планована діяльність з будівництва 
резервуарної установки відноситься до 5 класу небезпеки, нормативна СЗЗ =50м 
(автозаправні станції з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива) 
і входить в санітарно-захисну зону підприємства.  

Найближча житлова забудова розташована на відстані більше 100 м від 
джерел викидів забруднюючих речовин підприємства, що підлягає реконструкції 
(Додаток Л). Нормативна СЗЗ витримується. Вимоги ДСП-173-96 щодо 
розміщення об’єкту витримані. 
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1.2 Цілі планованої діяльності 

Планована діяльність будівництва установки СВГ   націлена на: 
– забезпечення власних виробничих потреб для стабільної роботи 

зерносушарок: Vesta з газовими пальниками Riello RS190  та Strahl моделі 12000 
FR/8 з пальком «Tecflam» (Італія) марки VD 420 GMB Dual. 

– раціональне використання фінансового ресурсу, яке досягається за рахунок 
використання зрідженого вуглеводневого газу як альтернативі дороговартісному 
природному газу. 

Будівництво установки СВГ  сприятиме автономному газопостачанню 
підприємства, переходу на скраплений вуглеводневий газ, забезпеченню 
автотранспорту власним пальним. Це збільшить економічні показники 
підприємства, відбудеться зростання періоду сезонної роботи об’єкту, тривалість 
щорічної зайнятості працівників. Все це має призвести до зростання обсягів 
обігових коштів, отриманих прибутків, що  в свою чергу збільшить надходження 
у вигляді податків до бюджетів всіх рівнів. 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання 
підготовчих і будівельних робіт та експлуатації  

Будівництво передбачено вести у дві черги. 
1 черга: 
Проектом передбачається реконструкція існуючого підприємства з 

влаштуванням та заміною зерносушильного, транспортного, іншого обладнання 
для доробки та зберігання зерна. 

Передбачається будівництво: 
• двох силосів для тривалого зберігання зерна V=1000 т, D=11000 мм,  
• двох силосів тимчасового зберігання V=515 т, D=7300 мм,  
• силос тимчасового зберігання зерна, V=283 т, D=7300 мм,   
• зерносушилки шахтної STRAHL 12000 FR 8,  
•  норійних веж №1 , №2. 
 

Характеристика технологічного процесу. 
Призначення підприємства – це приймання зернових вантажів з 

автотранспорту, очищення, сушіння, зберігання в зерносховищах силосного 
типу та відвантаження на вагони-хопери залізничного транспорту. 
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Перелік існуючих та проектованих  технологічних об'єктів надано в таблиці 
1.3.1. Техніко-економічні показники надані в таблиці 1.3.2. 

 

Таблиця 1.3.1  - Перелік існуючих та технологічних об’єктів 

Назва будівлі/споруди Кількість Черга Примітка 

Силос тривалого зберігання зерна, V=1000 т, 
D=11000 мм 

2 2 Проект. 

Силос тимчасового зберігання зерна, V=515 т, 
D=7300 мм 

2 1 Проект. 

Зпроектерносушилка шахтна STRAHL 12000 FR 8 1 1 Проект. 
Силос тимчасового зберігання зерна, V=283 т, 
D=7300 мм 

1 1 Проект. 

Силос тимчасового зберігання зерна, V=283 т, 
D=7300 мм 

1 1 Існ. 

Норійна вежа №1 1 1 Проект. 
Норійна вежа №2 1 1 Проект. 
Зерносушилка шахтна VESTA 50 1 1 Існ. 
Завальна яма 1 1 Існ. 
Відділення попередньої очистки 1 1 Існ. 
Відділення основної очистки 1 1 Існ. 
Норійна вежа №3 1 1 Існ. 
Норійна вежа №4 1 1 Існ. 
Бункери відвантаження на авто 1 1 Існ. 
Установка подачі зрідженого газу 1 2 Проект. 

 

Таблиця 1.3.2   - Техніко-економічні показники проекту 
 

№ Назва   Одиниця виміру Всього 

1 Загальна площа земельної ділянки га 22,14 

2 Площа ділянки в межах проектування  га 1,433 

3 Площа забудови будівель,що проектується (по 
фундаментам) 

м2 789,23 

4 Загальна площа будівель, що проектується м2 968,23 

5 Річний вантажообіг тон 7192 

6 Місткість (об’єм зберігання зерна) тон 3596 

7 Пропускна спроможність  тон/годину 175 

8 Потужність транспортного обладнання тон/годину 175 

9 Річна потреба в сировині (зерно) тон 7192 

10 Загальна кількість працюючих  місць 42 

11 Ступінь вогнестійкості об’єкта ступінь ІІІа 

12 Кількість новостворених робочих місць місць 0 

13 Кількість існуючих робочих місць  місць 42 

14 Кількість робочих змін змін 3 
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Основний технологічний процес.  
 В основному технологічному потоці, зерно постачається на зерноочисний 

комплекс автомобільним транспортом, розвантажуючись в проектовану 
завальну яму. З завальної ями зерно, за допомогою технологічного транспорту, 
подається в силоси тривалого зберігання зерна або в склад напольного 
зберігання, після очищення на сепараторах попередньої та основної очистки та 
просушування на зерносушарці. Процеси приймання очищення та сушіння зерна 
відбуваються на існуючому обладнанні. Технологічні процеси, пов'язані із 
транспортуванням сировини і відходів виробництва механізовані з 
використанням ланцюгових транспортерів, гвинтових конвеєрів, норій. Для 
зменшення кількості механізмів передбачена вертикальна схема розміщення 
встаткування очищення зерна, що дозволило використати гравітаційний 
принцип передачі продукту – самопливу. Рівень механізації становить 85%. 
Потужність технологічного обладнання становить 176 т/годину. Максимальний 
об’єм одночасного зберігання зерна в силосах тривалого зберігання– 3596 т.  

Підприємство буде використовувати наступні номенклатурні показники 
зерна: пшениця, соняшник та кукурудза. 

Під час обробки сировини (зерна) буде відділятися волога та засмічення. 
Проектні показники зняття вологи складають 10%. Проектні показники зняття 
сміття складають 4%. 

Некондиційне зерно реалізуються як корм для свійських тварин. Бур'янисті 
домішки разом з пилом вивозяться у відвал за межі підприємства. 

Для вивозу сміття замовником заключено договір з комунальним 
підприємством на збереженні відходів. 

Об'єкт проектування планується облаштувати: 
 системою зв'язку та сигналізації; 
 системою пожежної сигналізації та пожежогасіння; 
 системою пилозбору та прибирання пилу. 

Режим роботи комплексу –в 3 зміни тривалістю по 8 годин. Робочий тиждень 
перериваний (2 вихідних), тривалість не більше 40 годин. 

Режим роботи адміністративно-управлінського персоналу – в одну зміну 
тривалістю по 8 годин. Робочий тиждень перериваний (2 вихідних), тривалість 
не більше 40 годин. 

Чисельність працюючих на підприємстві у добу – 42 чоловіка. 
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2 черга: 
Проектом передбачено будівництво станції регазифікації, в т.ч.: 

 резервуар скрапленого газу (V = 4 × 24,99м³); 
 випаровувач ; 
 блискавкоприймач; 
 стовпчик статичного розряду; 
 пожежний щит. 

Для забезпечення автономної роботи газових пальників Riello rs 190 (в 
кількості 2-х шт.) зерносушарки мод. Vesta, буде виконано встановлення з 
підключенням чотирьох підземних резервуарів та одного випарника. 

Сумарний робочий об'єм резервуарів складає 84,96 м3. Відповідно до 
паспорта на резервуар коефіцієнт заповнення складає 85%. Робочий об’єм 
кожного резервуару 21,24 м3. Відсоткове співвідношення газів у суміші  
прийнято: 50 % пропану та 50 % бутану. 

В якості споживачів газу є: 
 газовий пальник Riello rs 190 (2290 кВт) - 2 шт.; 
 зерносушарка з газовим пальником (9070 кВт) - 1 шт. 

Пальники газоспоживаючого обладнання розраховані для роботи на паровій 
фазі зрідженого вуглеводневого газу пропан-бутану тиском 300 мбар: 

Основні характеристики технологічного процесу і обладнання об'єкта 
планованої діяльності наведені в наступній таблиці 1.3.2. 

 

Таблиця 1.3.2  
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБАДНАННЯ 

1. Резервуари СВГ (Є-1 … Є-4) 

 геометричний об'єм 24,99 м3 

 робочий об'єм (85%) 21,24 м3 

 габаритні розміри 9360×1900×2570 

 температура робочого середовища від мінус 40 до 45 °С 

 робочий тиск 1,57 МПа (16 кгс/см2) 

 розрахунковий надлишковий тиск 1,57 МПа (16 кгс/см2) 

 пробний гідравлічний тиск 2,05 МПа (20,6 кгс/см2) 

 маса порожнього 4846 кг 

 маса в робочуму стані 19800 кг 

 маса під час гідровипробувань 29900 кг 

 кількість резервуарів в системі 4 
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Продовження таблиці 1.3.2 
2. Випарник СВГ (В-1) 

 виробник Корея 

 модель KBV-1500 

 масова продуктивність 1500 кг/год 

 розрахунковий надлишковий тиск 1,77 МПа 

 габаритні розміри 1800x1250х3500 

 маса порожнього 1500 кг 

 маса в робочому стані 3200 кг 

 потужність нагрівника 200 000 ккал/год 

 кількість випарників в системі 1 

3. Регуляторна група (РГ-1) 

 масова продуктивність 1500 кг/год 

 об'ємна продуктивність (парова фаза) 638,3 м3/год 

 тиск на вході 2 .. 16 бар 

 таск на виході 300 мбар 

 лічильник G650 Dn150 
 

Таблиця 1.3.3 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОСПОЖИВАЮЧОГО ОБАДНАННЯ 

1. Зерносушарка Strahl  
 модель 12000 FR/8 

 кількість пальників 1 

 тип газовий 

 виробник пальника «Tecflam» Италия 

 модель пальника VD 420 GMB Dual 

 теплова потужність пальника (максимальна) 9070 кВт 

 приєднувальний тиск 300 мбар 

 діаметр приєднання Dn100 

2. Зерносушарка Vesta 

 модель - 

 кількість пальників 2 

 тип газовий 

 виробник пальника R.B.L. Riello 

 модель пальника RS 190 

 теплова потужність пальника (максимальна) 2290 кВт 

 приєднувальний тиск 300 мбар 

 діаметр приєднання Dn65 

Загальна максимальна теплова потужність 13 650 кВт/год 
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Доставка газу вуглеводневого скрапленого до резервуарного парку 
здійснюватиметься  в автоцистернах спеціалізованим транспортом. Заповнення 
резервуарів газом вуглеводним скрапленим здійснюватиметься із автоцистерни 
через шланги парової та рідкої фаз із застосуванням герметичних ущільнювачів. 
Резервуар для зберігання СВГ передбачається розташувати на відстані не менше 
15м від капітальних будівель та споруд підприємства. Навколо резервуару 
передбачено встановлення сітчастої огорожі з можливістю провітрювання 
висотою 1,6 м. Випарник з регуляторною групою встановлені на відстані 10 м. 
Автоматика газоспоживаючого обладнання в даному проекті не розглядається. 

Благоустрій території передбачає будівництво тротуарів для переміщення 
по території станції регазифікації та обслуговування робочих місць. Вільні від 
забудови території (в умовних межах проектування) засіваються багаторічними 
травами. 

 

Технологічна схема газопостачання 

Робота системи автономного газопостачання складатиметься з таких 
технологічних процесів: 

– заповнення резервуарів зрідженим газом від транспортної 
автоцистерни; 

– зберігання зрідженого газу; 
– подача СВГ на випарник (регазифікація), редукція високого тиску 

парової фази до середньої та видача на пальник через вузол технологічного 

обліку. 
Подача парової фази до пальників проводитиметься по підземному та 

наземному трубопроводах. Для запобігання утворенню конденсату, наземні 
газопроводи, по яким постачатиметься газ, передбачено теплоізолювати 
ізолюючими матами. 

Заповнення резервуарів здійснюватиметься від транспортної автоцистерни 
для транспортування зрідженого газу на заправному вузлі штатним насосом 
транспортної автоцистерни. 

Операція зберігання СВГ в резервуарах проводитиметься при повністю 
закритій запірній арматурі та встановлених заглушках. Захист резервуарів від 
непередбаченого підвищення тиску відбуватиметься за допомогою запобіжних 
клапанів, захист газопроводів зрідженої фази СВГ відбуватиметься за 
допомогою гідростатичних (запобіжних) клапанів. 

Контроль безпечності ведення технологічного процесу передбачається за 
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допомогою наступних контрольно-вимірювальних приладів: 
- рівнемірів для контролю за рівнем газу під час роботи, та контролю 

максимального рівня під час наповнення резервуарів; 
- манометрів для контролю тиску в резервуарах та на газопроводах для 

контролю тиску при видачі газу на зерносушарку. 
 

1.3.1 Організація будівництва 

На період виконання підготовчих робіт 

До початку виконання робіт на об’єкті потрібно виконати підготовчі роботи 
згідно ДБН А.3.1-5-2009 „Організація будівельного виробництва”: 

 виконання необхідних організаційно-фінансових заходів; 
 створення геодезичної основи будівництва; 
 прокладання інженерних мереж, які передбачено використовувати для 

потреб будівництва; 
 розчищення території будівельного майданчика, планування території; 
 влаштування тимчасових будівель та споруд, створення майданчиків 

для складування вантажів; 
 влаштування технологічної дороги для руху будівельної техніки та 

монтажних майданчиків для встановлення будівельних кранів. 
Обсяги робіт з підготовки майданчика визначаються в проекті виконання 

робіт.  Проектна тривалість підготовчого періоду складає 0,5 місяця. 
 

На період виконання будівельних робіт 

Роботи 1 черги будівництва  повинні виконуватися в наступному порядку: 
1. Підготовчі роботи (демонтаж існуючого асфальтобетону); 
2. Земляні роботи; 
3. Фундаменти; 
4. Виготовлення металоконструкцій; 
5. Монтаж обладнання; силосу з плоским аеродном, силосу тимчасового 

зберігання зерна, металевих та залізобетонних конструкцій; 
6. Наладка електричних мереж; 
7. Пуско-наладжувальні роботи по об’єкту в цілому 

Термін будівництва 1 черги становить становить 6 місяців. 
 

Виконання будівельних робіт на об'єкті планованої діяльності пов'язано з 
спорудженням фундаментів під резервуарний парк для зберігання СВГ, 
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монтажем резервуарів та зворотньою засипкою котлованів, спорудженням 
залізобетонної плити підлоги під відділення регазифікації СВГ, монтажем 
захисного огородження резервуарного парку, влаштуванням опор газопроводів, 
проїздів та пішохідних доріжок, майданчику встановлення автоцистерни. 
Проектом передбачені інженерні мережі, необхідні для функціонування об'єкта 
планованої діяльності. Підключення мереж передбачене до діючих існуючих 
мереж. Система прокладки інженерних мереж прийнята наземна та підземна. 

Термін будівництва 2 черги становить становить 2,2 місяців. 
 

 
 

1.3.2 Дані про види і кількість матеріалів та природних ресурсів, які 
планується використовувати 

Планована діяльність не передбачає використання ґрунтів, 
біорізноманіття у якості ресурсів в процесі виконання підготовчих і будівельних 
робіт та провадження планованої діяльності, тому їх опис не наводиться. 

а) Водні ресурси 

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних  
вод у водні об'єкти не передбачається.  

На період виконання підготовчих і будівельних робіт, а також на період 
провадження планованої діяльності для забезпечення питних і санітарно-

гігієнічних умов використовується існуюча система централізованого 
водопостачання. Джерелом водопостачання є води з підземного водоносного 
горизонту, які видобуваються існуючою артезіанською свердловиною № 3, яка 
розміщуються в с. Вертівка в межах виробничого майданчика ТОВ “Ніжин 
Агро”. Питні підземні води використовуються на підставі діючого Дозволу на 
спеціальне водокористування №56- А/Чрн. від 09.04.2014 року, виданого 
Департаментом екології та природних ресурсів  (додаток В). 

Витрати води на забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб 
існуючого персоналу, що задіяний на обслуговуванні об'єкта планової 
діяльності, становить 1,05 м3/добу та 264,6 м3/рік.  

Планові витрати води на період будівництва об'єкта планованої діяльності 
складають 2,143 м3/добу та 231,648 м3/період будівництва. 

Стічні води від процесів життєдіяльності персоналу відводитимуться в 
каналізацію існуючого підприємства. Інше інженерне забезпечення об'єкта 
планованої діяльності Проектом не передбачається. 
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б) Земельні ресурси 

Земельна ділянка під будівництво площею 24,14 га з кадастровим номером 
7423381900:20:001:0027 знаходиться у користуванні ТОВ «Ніжин Агро»  на 
підставі договору оренди землі від 30.09.2010 р. Для розміщення будівель та 
споруд, що передбачаються проектом використовується земельна ділянка 
загальною площею 1,433 га. Додаткове використання земельних ресурсів та 
ґрунтів не планується.  

 

г) Характеристика енергетичних ресурсів 

На період виконання підготовчих і будівельних робіт 
використовуватимуться такі ресурси: дизельне пальне в обсязі 2,6 тонн,  бензин 
– 0,2 тонни - для заправлення вантажної та будівельної техніки, задіяної при 
будівельних роботах.  

Потреба в тепловій енергії на період підготовчих робіт та будівництва 
об'єкта планованої діяльності відсутня. 

На період провадження планованої діяльності використовуватимуться такі 
ресурси: 

- зріджена суміш газів пропану і бутану у співвідношенні 1:1.  
Сумарний робочий об'єм резервуарів одночасного зберігання зрідженого 

вуглеводного газу складає 84,96 м3. 

Постачання СВГ до об'єкту планованої діяльності здійснюватиметься 
спеціалізованим автотранспортом. 

Електропостачання для функціонування проектованих будівель та споруд 
буде здійснюватися від існуючої трансформаторної підстанції. 

 

д) Характеристика сировинних ресурсів 

Підприємство, що реконструюється , передбачається місткістю  (об’ємом 
зберігання зерна) 3 596 тон.  Річна потреба у сировині (зерно) 7 192 тон. 
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1.4 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 

1.4.1 Оцінка впливу планованої діяльності на повітряне середовище при 
виконанні підготовчих та будівельних робіт 

Вплив на атмосферу при виконанні підготовчих та будівельних робіт 
будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних 
механізмів та автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних 
робіт, при пересипці ґрунту, щебню та піску. 

 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від будівельних машин 

Розрахунок маси викидів виконується відповідно до даних, наведених у 
«Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 
повітря від транспортних засобів»,  затвердженій наказом Держкомстату № 452 
від 13.11.2008 р. 

Розрахунок обсягів витраченого палива здійснюється за формулою : 
 

 

Мikm = Qikm · Кi 

де:  Мikm – маса витраченого і-го виду палива  групою автотранспорту 

суб'єкта господарської діяльності (т); 
Qikm – кількість витраченого палива (тис.л, тис м3); 

Кi     – коефіцієнти переведення у вагові одиниці і-го виду палива (кг/л, кг/м3) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від роботи двигунів 
внутрішнього згорання будівельної  техніки  розраховується за формулою: 

Вij = Mi · Aij    

де:   Вij – обсяги викидів забруднюючих речовин і-ю групою техніки, кг; 
Mi – обсяги спожитого палива і-ю групою техніки, т; 
Aij – усереднені питомі викиди   і-ю групою техніки, кг/т. 
 

Річні витрати палива становлять: 
Розрахунок валових величин викидів забруднюючих речовин проводимо 

усереднено по загальним розрахунковим витратам бензину та дизельного палива 
(були прийняті згідно кошторисних даних відповідно до загального часу роботи 
всіх одиниць авто та спецтехніки) виходячи з умови, що вся залучена техніка буде 
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працювати одночасно. 
Загальна витрата палива автотранспортом та спецтехнікою протягом всього 

терміну виконання будівельних робіт складе: для дизельного палива: 2,6 для 
бензину:   0,2 т 

 

Таблиця 1.4.1 – Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від 
будівельної техніки 

 

Назва 
забруднюючих 

речовин 

Питомі викиди 
забруднюючих 

речовин 

Витрата 
бензину 

Витрата 
дизпали
-ва,  

Викиди від  
бензинових 

двигунів 

Викиди 
від  

диз-них 
двигунів 

Валові 
викиди за 

період 
буд-ва 

бензин дизпаливо т т т/рік т/рік т/рік 

Оксид вуглецю 197,8 36,2  

0,2 

 

2,6 

0,04 0,094 0,134 

НМЛОС 28,5 8,16 0,0057 0,0212 0,0269 

Метан 0,64 0,25 0,13х10-3 0,65х10-3 0,8х10-3 

Діоксид азоту 21,6 31,4 0,0043 0,082 0,09 

Сажа - 3,85 - 0,001 0,001 

Оксид азоту 0,035 0,12 0,007х10-3 0,31х10-3 0,32х10-3 

Аміак 0,004 - 0,000001 - 0,000001 

Вуглекислий газ 3183 3138 0,63 8,2 8,83 

Діоксид сірки 1,0 4,3 0,2х10-3 0,011 0,0112 

Бензапірен  - 0,03 - 0,00008 0,00008 

 

Враховуючи неодночасність роботи будівельної техніки, визначаємо 
варіант одночасно працюючої техніки на будмайданчику, при якому 
відбувається найбільший вплив на атмосферне повітря – найбільші максимально 
разові та валові викиди ЗР: автомобіль, кран, екскаватор-бульдозер. Розрахунок 
кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу при одноразовій роботі 
авто спецтехніки зводимо в таблицю. 

Таблиця 1.4.2 
№ 
п/п 

Назва Тривалість 
роботи, маш-год 

Витрата палива 

л/год кг/год 

1 Автомобіль  15,1 13,8 11,73 

2 Кран  14,6 6,0 5,1 

3 Екскаватор-бульдозер 783,8 5,0 4,25 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від спецтехніки,  
що одночасно працює зводимо в таблицю 1.4.3. 
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Таблиця 1.4.3 
№ 
п/п 

Назва 
речовини 

Питомі 
викиди, 
кг/т 

Кількість викидів ЗР при роботі 

автомобіль Автокран Екскаватор-

бульдозер 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

1 Оксид вуглецю 36,2 0,12 0,007 0,051 0,003 0,043 0,12 

2 НМЛОС 8,16 0,0266 0,0015 0,01156 0,0007 0,0098 0,0269 

3 Метан 0,25 0,0008 0,05х10-3 0,00035 0,05х10-3 0,0003 0,0008 

4 Діоксид азоту 31,4 0,1 0,082 0,044 0,0025 0,038 0,11 

5 Сажа 3,85 0,01 0,7х10-3 0,0052 0,7х10-3 0,0046 0,013 

6 Оксид азоту 0,12 0,004 0,02х10-3 0,00017 0,02х10-3 0,00014 0,0004 

7 Вуглекислий газ 3138 10,04 0,6 4,4 0,56 3,77 10,45 

8 Діоксид сірки 4,3 0,014 0,011 0,006 0,8х10-3 0,0052 0,0148 

9 Бензапірен  0,03 0,00003 0,00001 0,00004 0,0000024 0,000034 0,0001 

 

Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій 
забруднюючих речовин при одночасній роботі спецтехніки на майданчику 
розчищення. Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок приземних концентрацій на 
підприємстві проводиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких 
виконується умова: розрахунок приземних концентрацій виконується для 
інгредієнтів, якщо кількість викидів від всіх джерел, віднесених до ГДК більше 
параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86. 

М/ГДК > Ф; Ф = 0,01 х Н , при Н>10м; Ф = 0,1, при Н<10м, де: 
М - сумарне значення викиду, г/сек., 
ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м3. 

 

Таблиця 1.4.4 
Назва речовини Кількість 

викидів, г/с 

ГДК 

мг/м3 

М/ГДК Доцільність 
розрахунку 

Оксид вуглецю 0,214 5,0 0,043 Ні 
НМЛОС 0,048 - - Ні    
Метан 0,00145 50 0,00003 Ні 
Діоксид азоту 0,182 0,2 0,9 Так 

Сажа 0,02 0,3 0,07 Ні 
Оксид азоту 0,0043 0,4 0,01 Ні 
Вуглекислий газ 18,2 - - Ні 
Діоксид сірки 0,025 0,5 0,05 Ні 
Бенз(а)пірен  0,00001 0,0001 0,1 Так  
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні зварювальних 
робіт електродами 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводиться за питомими 
показниками («Збірник показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря різними виробництвами», Донецьк -2004 р., Том 1 , додаток А. 

Кількість забруднюючих речовин визначається за формулою: Мр=К х Р х 10−6, т/період 

де,  Мр – маса компоненту, що викидається; 
К – показник емісії компонентів витрачених зварювальних матеріалів, г/кг; 
Р – маса використання зварювальних матеріалів, кг/рік. 

Максимально разові викиди при витраті електродів 2,5 кг при терміні 
роботи 3години . Мс  = (𝐺і х Р)Тх3600= (𝐺і х 2,5)3,0х3600 = 𝐺і х 0,00023 

де, Gі – питомий викид забруднюючої речовини, г/кг електродів, таблиця V-1; 

Р – вага електрода, кг; 
       Т – час горіння електрода, секунд 

Вихідні  дані для розрахунку визначення викидів забруднюючих речовин 
під час проведення зварювання наведено в таблиці 1.4.5 

Таблиця 1.4.5 
 

Назва 
електроду 

Назва забруднюючих 
речовин 

Питомий викид 
забрудн. речовин г/кг 

електродів 

Річна витрата 
електродів, т/період 

будівництва 

Е-42 

 

Заліза оксид  14,9 0,5 

Манган та його сполуки 1,09 0,5 

Кремнію оксид  1,0 0,5 

Фториди погано розчинні 1,0 0,5 

Водень фтористий 1,26 0,5 

Азоту (ІІ) оксид 2,7 0,5 

Вуглецю (ІІ) оксид 13,3 0,5 

 

Розраховуємо кількість заліза, що виділяється від зварювальних робіт: 
Мс = (14,9 х 2,5) / (3,0х3600) = 0,003  г/с 

М = (14,9 х 500,0) х 10-6 = 0,0005  т/період  будівництва  
 

Розраховуємо кількість діоксиду марганцю, що виділяється від зварювальних 
робіт: 

Мс = (1,09 х  2,5) / (3,0х3600) = 0,00025 г/с 

М = (1, 09 х 500) х 10-6 = 0,0005  т/період  будівництва  
 

Розраховуємо кількість кремнію, що виділяється від зварювальних робіт: 
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Мс = (1,0 х  2,5) / (3,0х3600) = 0,00023 г/с 

М = (1, 0 х 500) х 10-6 = 0,0005  т/період  будівництва  
 

Розраховуємо кількість фторидів, що виділяється від зварювальних робіт: 
Мс = (1,0 х  2,5) / (3,0х3600) = 0,00023г/с 

М = (1, 0 х 500) х 10-6 = 0,0005  т/період  будівництва  
 

Розраховуємо кількість фтористого водню, що виділяється від зварювальних 
робіт: 

Мс = (1,26 х  2,5) / (3,0х3600) = 0,000298 г/с 

М = (1,26 х 500) х 10-6 = 0,0006  т/період  будівництва  
 

Розраховуємо кількість азоту двоокису, що виділяється від зварювальних 
робіт: 

Мс = (2,7 х  2,5) / (3,0х3600) = 0,0006 г/с 

М = (2,7  х 500) х 10-6 = 0,001  т/період  будівництва  
 

Розраховуємо кількість вуглецю окис, що виділяється від зварювальних робіт: 
Мс = (13,33 х  2,5) / (3,0х3600) = 0,003  г/с 

М = (13,33  х 500) х 10-6 = 0,007  т/період  будівництва  
Зведений розрахунок викидів забруднюючих речовин, що виділяються в 

атмосферне повітря від зварювальних робіт, г/с, т/період будівництва в табл. 
1.4.6. 

Таблиця 1.4.6 

№ 

п /п 

Назва забруднюючої речовини Мс, г/с М, т/період 
реконструкції,  

1 Залізо та його сполуки 0,003 0,0005 

2 Манган та його сполуки 0,00025 0,0005 

3 Кремнію оксид 0,00023 0,0005 

4 Фториди  0,00023 0,0005 

5 Фтористий водень  0,00029 0,0006 

6 Азоту двоокис  0,0006 0,001 

7 Вуглецю окис  0,003 0,007 

 

Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок приземних концентрацій на 
підприємстві проводиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких 
виконується умова: розрахунок приземних концентрацій виконується для 
інгредієнтів, якщо кількість викидів від всіх джерел, віднесених до ГДК більше 
параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86. 
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М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при Н>10м; Ф = 0,1, при Н<10м, де: 
М - сумарне значення викиду, г/сек., 
ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м3; 

 Н - висота джерел викиду, м. 
Таблиця 1.4.7 
Назва речовини Кількість 

викидів, г/с 

ГДК 

мг/м3 

М/ГДК Доцільність 
розрахунку 

Залізо та його сполуки 0,003 0,04 0,075 Ні 
Манган та його сполуки 0,00025 0,01 0,025 Ні  
Кремнію оксид 0,00023 0,15 0,0015 Ні 
Фториди  0,00023 0,2 0,00115 Ні  
Фтористий водень  0,00029 0,02 0,0145 Ні 
Азоту двоокис  0,0006 0,2 0,012 Ні 
Вуглецю окис  0,003 5,0 0,0006 Ні 

 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
електрозварювальних роботах в період будівництва не виконувались за їх 
недоцільністю. Аналіз розрахунків доцільності показує, що перевищення ГДК 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не буде. Відношення 
М/ГДК свідчить про те, що максимальні концентрації ЗР не будуть 
перевищувати 0,1ГДК. Вплив на атмосферне повітря при проведенні 
електрозварювальних робіт прийнятний. 

Для неорганізованих джерел (будівельний майданчик), нормативи ГДВ не 
встановлюються (Наказ Мінприроди України №309 від 27.06.06р. «Нормативи 
гранично допустимих викидів ЗР із стаціонарних джерел»), регулювання викидів 
від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного 
процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання 
викидів забруднюючих речовин від неорганізованого джерела забруднення 
атмосферного повітря. 

 

 

Розрахунок  викидів забруднюючих речовин при земляних  
та планувальних роботах 

При проведенні технологічних операцій, що супроводжуються виділенням 
зважених речовин в атмосферу проводиться їх розрахунок. 

Інтенсивними неорганізованими джерелами пилоутворення є: 
робота екскаваторів, бульдозерів, пересипання матеріалів, відвантаження 

матеріалів, завантаження матеріалів, розвантаження самоскидів та ін. 
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Розрахунок викидів неорганічного пилу в атмосферу при вантажно-

розвантажувальних та планувальних роботах проводиться згідно «Сборника 
методик по расчету содержания веществ в выбросах неорганизованных 
источников загрязнения атмосферы», Донецк. 

Максимально-разові викиди пилі (q) при пересипці, виїмці та погрузці 
сипучих матеріалів визначаються по формулі: 

 

, г/с 

Валові викиди пилі (Q) за весь період будівництва розраховуються по 
формулі: 

 

 тонн, 
Де: К1 – вагова доля пилової фракції в матеріалі; 

К2 – доля пилі, що переходить в аерозоль; 
К3  – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови; 
К4  – коефіцієнт, що враховує місцеві умови пилоутворення; 
К5  – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
К7  – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу; 
В1 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипки; 
g  –  кількість переробленого матеріалу, т/год; 
G – кількість переробленого матеріалу 
 

 

Де: γ – густина матеріалу, тон/м3; 

V – об’єм матеріалу, що перероблюється за весь час будівництва, м3. 

Якщо розвантаження (пересипання) матеріалу складає менше 20 хв, викид 
пилу приводиться до 20-ти хвилинного інтервалу усереднення згідно з пунктом 
2.1 цього документа. 

Мсек= 0,03 ⸱ 0,04 ⸱ 1,2 ⸱ 1 ⸱ 1 ⸱ 0,5 ⸱ 1 ⸱ 0,2 ⸱ 0,6 ⸱ 10 ⸱ 106 / 3600=0,024 , г/с, 
Мр    = 0,03 ⸱ 0,04 ⸱ 1,2 ⸱ 1 ⸱ 1 ⸱ 0,5 ⸱ 1 ⸱ 0,2 ⸱ 0,6 ⸱200 =0,034 , т/рік. 
 

Визначення коефіцієнту доцільності проведення розрахунку розсіювання 

Таблиця 1.4.8 
Забруднююча речовина ГДК м.р 

ОБРВ, мг/м3 

 

г/с 

 

М/ГДК > Ф 

Доцільність 
розрахунку 

Тверді суспендовані 
частинки недиференційовані 
за складом 

0,3 0,024 0,08 Ні  
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Розрахунок викидів при проведенні фарбувальних робіт 

Захисні антикорозійні заходи передбачають фарбування металевих 

зовнішніх і внутрішніх конструкцій емаллю ПФ-241М по ґрунтовці ГФ-030. 

Метод фарбування – пневматичний. 
Середня виробнича норма витрати ЛФМ при пневмофарбуванні 1м2 

поверхні становить 0,130кг /м2 при продуктивності фарбування 7,5м2/год. 
Для нанесення на поверхні споруд (1500м2) ґрунтовки 195,0 кг, емалі 

195,0кг. Розріджувач використовується для доведення фарби до робочої 
в'язкості. 

Питомі викиди ЗВ при виробництві лакофарбових виробів прийняті згідно з 
табл. Х-38 збірника показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними підприємствами » (стор.84, 93 Донецьк - 2004). 

Таблиця 1.4.9 
Найменування 
технологічного 
процесу, ЛФМ 

Найменування 
розведення до 

робочої в'язкості 

Шкідливі речовини, які 
виділяються 

Назва  Кількість парів шкідливих 

розчинників, г/м2поверхні 
Робоче місце сушка 

Емаль ПФ241М Уайт-спірит  Уайт-спірит  7,6 13,31 

Ґрунтовка ГФ 030 Ксилол  Ксилол  6,032 7,07 

 

Фарба ПФ-241М складається на 55% з сухого залишку і на 45% з летючої 
частини (уайт-спірит). 

Частина інгредієнта, який виділяється при нанесенні ЛФМ становить 25%, 
частина інгредієнта, який виділяється при сушінні ЛФМ - 75%. 

Ґрунтовка ГФ-030 складається на 49% з сухого залишку і на 51% з летючої 
частини (ксилол). 

Частина інгредієнта, який виділяється при нанесенні ЛФМ становить 25%, 
частина інгредієнта, який виділяється при сушінні ЛФМ - 75%. 

Максимальний секундний викид летких компонентів (розчинників), які 
виділяються при нанесенні фарби методом розпилення: 

Псек = (Q ⸱ р ⸱ П ⸱ А)/3600, г/с  
де: Q- продуктивність фарбопульта, м2/год, 
р – питома норма витрати ЛФМ на одиницю площі г/м2,  

П – вміст розчинника в ЛФМ, %, 
А – коефіцієнт, що характеризує відносну частину від загальної маси 

розчинника, яка випаровується в період фарбування (сушки). 
 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

24 

Валовий викид летких компонентів (розчинника) при нанесенні матеріалу 
визначається за формулою: 

Ппар= m(К) ⸱ f(р) ⸱ j(р) ⸱ К1х ⸱ 10-6, т/рік, де: m(К) – площа фарбування (м2/год), 
f(р) – частина розчинника в ЛФМ (%), 

j(р) – частина даного компонента в в леткій частині ЛФМ (%), 

К1х - частина інгредієнта яка виділяється при нанесенні ЛФМ (г/м2). 
 

Фарбування фарбою ПФ-241М 

Визначаємо максимальні секундні та річні викиди уайт-спіриту при 
фарбуванні: 

 Псек = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ П ∙ А3600 = 7,5 ∙ 7,6 ∙ 0,45 ∙ 0,253600 = 0,0018 г/с 

 Пр = 1500∙7,6∙0,45∙0,253600 =0,0013 т/період будівництва 

Визначаємо максимальні секундні та річні  викиди уайт-спіриту при 
сушінні: Псек = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ П ∙ А3600 = 7,5 ∙ 13,31 ∙ 0,45 ∙ 0,253600 = 0,009  г/с 

 Пр = 1500∙13,31∙0,45∙0,253600 =0,0067 т/період будівництва 

 

Фарбування грунтовкою ГФ-030 

Визначаємо максимальні секундні та  річні  викиди ксилолу  при фарбуванні: 
 Псек = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ П ∙ А3600 = 7,5 ∙ 6,032 ∙ 0,51 ∙ 0,253600 = 0,0016 г/с 

 Пр = 1500∙6,032∙0,51∙0,253600 =0,0012 т/період будівництва 

 

Визначаємо максимальні секундні та  річні  викиди ксилолу  при сушінні: Псек = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ П ∙ А3600 = 7,5 ∙ 7,07 ∙ 0,51 ∙ 0,253600 = 0,0056  г/с 

 Пр = 1500∙7,07∙0,51∙0,253600 =0,0041  т/період будівництва 

 

 

Таблиця 1.4.10    Сумарні   викиди парів  розчинників складуть  
 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Мс,  

г/с 

М, 
т/період реконструкції, будівництва 

Уайт-спірит  0,0108 0,008 

Ксилол    0,0072 0,0053 
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Визначення коефіцієнту доцільності проведення розрахунку розсіювання 

Таблиця 1.4.11 
Забруднююча речовина ГДК м.р 

ОБРВ, мг/м3 

 

г/с 
 

М/ГДК > Ф 
Доцільність 
розрахунку  

Уайт-спірит  1,0 0,0108 0,01 Ні  
Ксилол    0,2 0,0072 0,036 Ні  

 

 

Таблиця 1.4.12 -   Зведена таблиця викидів забруднюючих речовин при будівництві 
Назва джерела Назва забруднюючих речовин Викиди забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

Будівельна 
техніка 

Оксид вуглецю 0,214 0,134 

НМЛОС 0,048 0,0269 

Метан 0,00145 0,8х10-3 

Діоксид азоту 0,182 0,09 

Сажа 0,02 0,001 

Оксид азоту 0,0043 0,32х10-3 

Вуглекислий газ 18,2 0,000001 

Діоксид сірки 0,025 8,83 

Бенз(а)пірен  0,00001 0,0112 

Пост зварювання 

 

Залізо та його сполуки 0,003 0,0005 

Манган та його сполуки 0,00025 0,0005 

Кремнію оксид 0,00023 0,0005 

Фториди  0,00023 0,0005 

Фтористий водень  0,00029 0,0006 

Азоту двоокис  0,0006 0,001 

Вуглецю окис  0,003 0,007 

Вузли пересипки Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок  

0,024 0,034 

 Пост фарбування Уайт-спірит  0,0108 0,008 

Ксилол    0,0072 0,0053 

 

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин в процесі будівництва 
об’єкту 

Оцінка рівня забруднення атмосфери була проведена на підставі 
розрахунку розсіювання.  

Проведено розрахунок розсіювання викидів за допомогою уніфікованої 
програми автоматизованого розрахунку забруднення атмосфери програмою 
ЕОЛ 2000 (h).  Як розрахунковий прийнято майданчик 2000х2000 м. з кроком 
сітки 50 м. 
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Аналіз розрахунків доцільності показує, що перевищення ГДК 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищує тільки по 
двоокису азоту. По решті речовин відношення М/ГДК свідчить про те, що 
максимальні концентрації ЗР не будуть перевищувати 0,1ГДК. Для 
неорганізованих джерел (будівельний майданчик), нормативи ГДВ не 
встановлюються (Наказ Мінприроди України №309 від 27.06.06р. «Нормативи 
гранично допустимих викидів ЗР із стаціонарних джерел»), регулювання викидів 
від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного 
процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання 
викидів забруднюючих речовин від неорганізованого джерела забруднення 
атмосферного повітря.  

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин, параметри джерел 
викиду, назва джерел утворення забруднюючих речовин наведені в таблиці 
1.4.13. 

Таблиця 1.4.13 
№ 

джерела
викиду

Назва 

джерела 

викиду 

Координати джерела 

 

Параметри 

джерела викиду 

Параметри газопилового
потоку в точці  викиду 

Забруднююча 

речовина 

Потужність викиду 

точкового/ 
поч. ліній- 

ного//центр
симетрії 
площинно 

Кінця  
лінійного/ 
довжина та 

 ширина  
площинного
 

висота,мдіаметр, 
отвору, ,м 

витрата,
м3/с 

швид- 

кість, 
м/с 

темп. 
о С 

код назва г/с т/рік 

Х1 У1 Х2 У2 

1 Будівельна 

 техніка 

    2,0 0,5 0,29 1,5 20 337 

2754 

410 

301 

328 

330 

703 

- 

- 

Оксид вуглецю 

НМЛОС 

Метан 

Діоксид азоту 

Сажа 

Діоксид сірки 

Бенз(а)пірен 

Діоксид вуглецю 

Оксид діазоту 

0,214 

0,048 

0,00145 

0,182 

0,02 

0,025 

0,00001 

18,2 

0,0043 

0,134 

0,0269 

0,8х10-3 

0,09 

0,001 

0,0112 

0,00008 

8,83 

0,32х10-3 

2 Пост  
зварювання 

    2,0 0,5 0,29 1,5 20 123 

143 

323 

343 

342 

301 

337 

Залізо  
Манган  
Кремнію оксид 

Фториди 

Фтористий водень 

Діоксид азоту 

Вуглецю окис 

0,03 

0,00025 

0,00023 

0,00023 

0,00029 

0,0006 

0,003 

0,0005 

0,0005 

0,0005 

0,0005 

0,0006 

0,001 

0,007 

3 Вузли 

 пересипки 

    2,0 0,5 0,29 1,5 20 2902 Речовини у вигляді 
суспендованих 
твердих частинок 
(мікрочастинок) 

0,024 0,034 

4 Пост 

 фарбування 

    2,0 0,5 0,29 1,5 20 2752 

616 

Уайт-спірит 

Ксилол  
0,0108 

0,0072 

0,008 

0,0053 

 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в 
атмосферне повітря від процесів  будівництва планованої діяльності, що 
проектуються,  наведений в наступній таблиці 1.4.14. 
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Таблиця 1.4.14 

Код 
речовини 

Назва речовини ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

123 Залізо та його сполуки 0,04 3 0,03 0,0005 

143 Манган та його сполуки   2 0,00025 0,0005 

301 Діоксид азоту 0,2 3 0,182 0,0191 

323 Кремнію оксид 0,02 - 0,00023 0,0005 

328 Сажа  0,15 3 0,02 0,001 

330 Діоксид сірки  0,5 3 0,025 0,0112 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,217 0,141 

342 Фтористий водень 0,02 2 0,00029 0,0006 

343 Фториди  0,03 2 0,00023 0,0005 

410 Метан  50,0 - 0,00145 0,0008 

616 Ксилол  0,2 3 0,0072 0,0053 

703 Бенз(а)пірен 1×10-5 1 0,00001 0,0112 

11812 Діоксид вуглецю - - 18,2 8,83 

11815 Оксид діазоту - - 0,0043 0,32х10-3 

2902 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинок) 

0,5 3 0,024 0,034 

2752 Уайт-спірит  1 - 0,0108 0,008 

2754 НМЛОС - - 0,048 0,0269 

Загальний викид забруднюючих речовин: 
 Парникові гази: 

0,5665 

18,204 

0,2611 

8,83 

 

Розрахунок розсіювання при роботі будівельної техніки доцільний по азоту 
діоксиду та бенз(а)пірену з урахуванням фонового рівня забруднення по 
населеному пункту. Максимальна концентрація азоту двоокису при одночасній 
роботі спецтехніки на межі найближчої житлової забудови КТ8-0,48 ГДК, КТ9 – 

0,29 ГДК, що не перевищує гранично допустимої концентрації NO2 (1,0ГДК). 
Максимальна концентрація бенз(а)пірену  при одночасній роботі спецтехніки на 
межі найближчої житлової забудови КТ8-0,43 ГДК, КТ9 – 0,23 ГДК, що не 
перевищує гранично допустимої концентрації (1,0ГДК). Вплив прийнятний. 
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин наведено в Додатку М. 
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1.4.2 Оцінка очікуваного забруднення повітря під час провадження 
планованої діяльності 

Характеристика джерел утворення та викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу. 

Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності основними джерелами 
впливу на навколишнє середовище будуть викиди забруднюючих речовин від 
технологічних процесів при роботі підприємства та  виконанні операцій наливу 
газу вуглеводневого скрапленого, запобіжні клапани резервуарів під час 
зберігання СВГ. 

План-схема розташування джерел викиду забруднюючих речовин в 
атмосферу на період експлуатації дивитися Додаток Л. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від організованих 
джерел викидів, що проектуються 

Джерела №15-1, №15-2, №15-3, №15-4 

Зернова сушарка шахтна - поз.№3 по генплану 

Проектом передбачається зернова сушка зерносушарка моделі Strahl 12000 
FR/8, робота пальника зерносушарки передбачається на працює на парові фазі 
СВГ. 

Джерелом впливу на атмосферу є чотири димові труби зернової сушки 

розміром 1,09мх1,09м кожна. Згідно проекту відмітка верху димових труб над 
рівнем землі 29,45м. 

Через димові труби в атмосферне повітря викидаються забруднюючі 
речовини, що утворюються при згоранні палива. 

Джерело викидів №15-1, №15-2, №15-3, №15-4 - 4 димових труби розміром 
1,0,9мх1,09м . 

Режим роботи зернової сушки – 92  дня в рік (3 місяці) – 2208 год в рік. 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
зернової сушки, що працює на парові фазі СВГ 

Вихідні дані 
Зернова сушка «STRAHL» 12 000 FR/8 максимальною потужністю 9070кВт, 

обладнана пальником «Tecflam» моделі «VD420 GMB dual», який працює на 

парові фазі СВГ . 

Витрати парової суміші на пальник складають: 
 максимальна об’ємна – 328,43  м3/год; 
 максимальна масова – 771,8 кг/год або 214,4 г/с.  Річна витрата парової 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

29 

фази СВГ – 1704,13  т/рік. 
Відсоткове співвідношення газів у суміші може бути різним, але для 

розрахунків прийнято 

співвідношення: 50 % пропану та 50 % бутану. 
Густина рідкої фази суміші складає: 0,525-0,570 кг/л (т/м3). 

Густина парової фази суміші (50%/50%) складає 2,35 кг/ м3, тобто пари цих 
газів важче повітря (1,2 кг/м3). 

Нижча теплота згорання парової фази СВГ (пропан-бутанової суміші ) 
45,75 МДж/кг. 

Густина парової фази СВГ – 2,35 кг/м3; Густина зрідженої фази СВГ – 565 

кг/м3; ККД пальників умовно приймається – 0,95. 

 

Розрахунок 

Питома вага кожного індивідуального газу в сухому паливі визначається за 
формулою: 

mі = К х 0,01 х іv, кг/нм3, 

де : 
mі - питома вага і-го індивідуального газу в 1 нм3 сухого палива, кг/нм3;  

К - коефіцієнт; 
іv - об’ємний вміст і-го індивідуального газу, %; 
 

mС3Н8 = 1,967 х 0,01 х 50 = 0,9835 кг/нм3; 

mС4Н10 = 2,593 х 0,01 х 50 = 1,297 кг/нм3. 
 

Густина сухого газоподібного палива 

ρН= mС3Н8+ mС4Н10 =0,9835+1,297=2,28 кг/нм3. 
 

Масовий елементний склад сухого газоподібного палива визначається 

 С𝑑𝑎𝑓 = 100𝜌н (∑ 12𝑝12𝑝 + 𝑞 𝑚𝑐𝑝𝐻𝑞 + 0.429𝑚𝐶𝑂 + 0.273𝑚𝐶𝑂2  ) 

 С𝑑𝑎𝑓 = 1002.28 (∑ 12 ∙ 312 ∙ 3 + 8 ∙ 0.9835 + 12 ∙ 412 ∙ 4 + 10 ∙ 1.297) = 85.9% 

 𝐻𝑑𝑎𝑓 = 100𝜌н (∑ 𝑞12𝑝 + 𝑞 𝑚𝑐𝑝𝐻𝑞 + 0.59𝑚𝐻5  ) 

 𝐻𝑑𝑎𝑓 = 1002.28 (∑ 812 ∙ 3 + 8 ∙ 0.9835 ) = 14.1 % 

 

де : 
daf – масовий вміст вуглецю в паливі на  горючу масу, %;  
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Нdaf  – масовий  вміст  водню  в паливі  на  горючу  масу, %;  
ρН – густина сухого газоподібного палива, кг/нм3 . 

 

Масовий елементарний склад парової фази СВГ, % :  
Вуглець – Сr = Сdaf = 85,9 % 

Водень – Нr  =  Нdaf   =  14,1 % 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводиться за спрощеною 
методикою визначення викидів, основою якої є методика ГКД-34.02.305-2002 

«Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок», 
Київ, 2002. 

 

Розрахунок викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 
Показник емісії оксидів  азоту  без  урахування  первинних  заходів дорівнює 

90 г/ГДж (табл. Д.8, додаток Д). У таблиці Д.9 значення емпіричного коефіцієнта 
z складає 1,25. Згідно вихідних даних і відповідно до таблиці Д.10 (додаток Д), 
ефективність первинних заходів щодо зменшення викидів оксиду азоту ηІ 

складає 0,45, так як в сушці використовується високоефективний малотоксичний 
пальник зі ступеневою подачею повітря. Азотоочисна установка відсутня, тому 
ефективність ηІІ і коефіцієнт роботи β дорівнюють нулю. 𝑘𝑁𝑂𝑥 = (𝑘𝑁𝑂𝑥)0 ∙ 𝑓н(1 − 𝜂1) ∙ (1 − 𝜂1𝛽) = 90(1 − 0,45) = 49,5 г/ГДж 

де:
  

(kNOx)0 показник емісії оксидів азоту без врахування заходів щодо зменшення 
викидів, г/ГДж; 

fн ступінь зменшення викиду NOx під час роботи при низьких навантаженнях,  
f н  1,0 

I ефективність первинних ( режимно-технологічних) заходів щодо зменшення 
викидів; 
II ефективність вторинних заходів щодо зменшення викидів (азотоочисної 

установки); 
βкоефіцієнт роботи азотоочисної установки. 

Викиди оксидів азоту за період часу (т/рік, г/с) визначаємо за формулою: М𝑁𝑂𝑥 = 10−6 ∙ 𝑘𝑁𝑂𝑥 ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де:  

В – витрата палива, т/рік, г/с 

Qrн_ - нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг. 
Показник емісії kNOx оксидів азоту складає:  kNOx   =49,5 г/ГДж М𝑁𝑂𝑥рік = 10−6 ∙ 49,5 ∙ 45,75 ∙ 1704,13  = 3,8592  т/рік 
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М𝑁𝑂𝑥сек = 10−6 ∙ 49,5 ∙ 45,75 ∙ 214,4 = 0,4855 г/с 
 

Враховуючи, що викид від зернової сушарки здійснюється з 4-ох труб, то 
на кожну трубу викид складе: 

3,8592 т/рік : 4шт = 0,96  т/рік (на кожне джерело викиду)  
0,4855 г/с : 4шт = 0, 12  г/с (на кожне джерело викиду) 

 

Розрахунок викидів оксиду вуглецю 

Згідно з табл. Д.19 (додаток Д) показник емісії оксиду вуглецю КСО становить 

17 г/ГДж. 

Викиди оксиду вуглецю визначаємо за формулою : МСО = 10−6 ∙ 𝑘СО ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де:  КСО – показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж. МСОрік = 10−6 ∙ 17,0 ∙ 45,75 ∙ 1704,13 = 1,325 т/рік 

 МСОсек = 10−6 ∙ 17,0 ∙ 45,75 ∙ 214,4 = 0,1667 г/с 
 

Враховуючи, що викид від зернової сушарки здійснюється з 4-ох труб, то на 
кожну трубу викид складе: 

1,325 т/рік : 4шт = 0,3313  т/рік (на кожне джерело викиду) 
0,1667 г/с : 4шт = 0,042  г/с (на кожне джерело викиду) 

 

Розрахунок викидів вуглецю діоксиду  

Показник емісії діоксида вуглецю kCO ,г/ГДж, визначається по формулі: 𝑘СО2    = 4412 ∙ С𝑟100 ∙ 106𝑄𝑖𝑟 ∙ 𝜀С 

де: Cr  масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

Qi
r  нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

C  ступінь окислення вуглецю палива. 
Ступінь окислення вуглецю, під час спалювання палива, становить 0,999. 

 𝑘СО2    = 4412 ∙ 58,9100 ∙ 10645,75 ∙ 0,995 = 46 884 г/ГДж. 
Тоді викиди діоксиду вуглецю МCO2 визначаються по формулі: МСО2рік = 10−6 ∙ 46 884 ∙ 45,75 ∙ 1704,13 = 3655,26 т/р 

 МСО2сек = 10−6 ∙ 46 884 ∙ 45,75 ∙ 214,4 = 459,88  г/с 
 

Враховуючи, що викид від зернової сушарки здійснюється з 4-ох труб, то 
на кожну трубу викид складе: 

3655,26 т/рік : 4шт = 913,82  т/рік (на кожне джерело викиду) 
459,88 г/с : 4шт = 114,97   г/с (на кожне джерело викиду) 
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Розрахунок викидів оксиду діазоту (N2О) 
 

Показник емісії КN2О = 0,1 г/ГДж  згідно табл. Д.21 (додаток Д). 
 МN2O = 10−6 ∙ 𝑘N2O ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де: kN2O – коефіцієнт емісії діазота оксиду при згорянні палива МN2Oрік = 10−6 ∙ 0,1 ∙ 45,75 ∙ 1704,13 = 0,0078 т/рік 
 МN2Oсек = 10−6 ∙ 0,1 ∙ 45,75 ∙ 214,4 = 0,0009 г/с 

 

Враховуючи, що викид від зернової сушарки здійснюється з 4-ох труб, то на 
кожну трубу викид складе: 

0,0078 т/рік : 4шт = 0,002 т/рік (на кожне джерело викиду)  
0,0009  г/с : 4шт = 0,00025  г/с (на кожне джерело викиду) 

 

Розрахунок викидів метану 

Показник емісії Ксн4 = 1,0 г/ГДж згідно табл. Д.22  (додаток Д)  
 Мсн4 = 10−6 ∙ 𝑘сн4 ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де: kN2O – коефіцієнт емісії діазота оксиду при згорянні палива Мсн4рік = 10−6 ∙ 1,0 ∙ 45,75 ∙ 1704,13 = 0,0779т/рік 
 Мсн4сек = 10−6 ∙ 1,0 ∙ 45,75 ∙ 214,4 = 0,0098 г/с 

 

Враховуючи, що викид від зернової сушарки здійснюється з 4-ох труб, то на 
кожну трубу викид складе: 

0,0779 т/рік : 4шт = 0,019 т/рік (на кожне джерело викиду)  
0,0098 г/с : 4шт = 0,0025  г/с (на кожне джерело викиду) 

 

Розрахунок викидів ртуті 
Показник емісії КHg= 0.0001  г/ГДж згідно табл. Д.17  (додаток Д)  

 МHg = 10−6 ∙ 𝑘Hg ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де: kN2O – коефіцієнт емісії діазота оксиду при згорянні палива МHgрік = 10−6 ∙ 0,0001 ∙ 45,75 ∙ 1704,13 = 0,00008  т/рік 

 МHgсек = 10−6 ∙ 0,0001 ∙ 45,75 ∙ 214,4 = 0,00001 г/с 
 

Враховуючи, що викид від зернової сушарки здійснюється з 4-ох труб, то на 
кожну трубу викид складе: 

0,000008 т/рік : 4шт = 0,000002  т/рік (на кожне джерело викиду)  
0,00001  г/с : 4шт = 0,0000025  г/с (на кожне джерело викиду) 

 

 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

33 

Розрахунок викидів зернового пилу від коробів  зерносушарки 

Кількість зернового пилу, що відводиться від коробів зерносушарки 
визначається за формулою із “Временной методики расчета плановых 
показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих 
предприятий и элеваторов”: МПс = 10−4 ∙ Пс ∙ 𝑊 ∙ К1 ∙ Т МПс  - кількість зернового пилу, що викидається зерносушаркою, т/рік;  
 Пс– обсяг сушки зерна протягом року, т/год. 
W – засміченість зерна, % орієнтовно приймається у розрахунках 0,65%; 
 К1-коефіціент , що враховує кількість легких домішок, К1=0,25 

Т – час роботи протягом року, год/рік. 
Зернова сушарка просушує 60 т за годину. 
Враховуючи, що сушарка працюватиме 92 доби на рік , протягом доби 

сушарка працює 24 годин, таким чином за рік сушарка працює Т=6×92=2208 
годин/рік. 

Викиди зернового пилу складають: 
Мпс = 10-4 ×60×0,65×0,25× 2208 = 2,15 т/рік 

Мпс = 10-4 ×60×0,65×0,25× 106/3600 = 0,2708 г/с 

Враховуючи, що викид пилу з сушки відбувається через 4 отвори розміром 
1,09х1,09м, то потужності викидів з кожного отвору , то 

Валові викиди пилу (річні) для кожного отвору складають : 

Мпс = 2,15:4=0,538 т/рік 

Валові викиди пилу (секундні) для кожного отвору складають : 

Мп = 0,2708 :4=0,067 г/с . 
 

Визначення обсягу та швидкості сухих димових газів 

Масовий елементарний склад парової фази СВГ, % : 

Вуглець – Сr = Сdaf = 85,9% , 

Водень – Нr = Нdaf = 14,1 % 

Питомий обсяг сухих димових газів ν0дг визначається по формулі: 
ν0дг = 0,01(1,866 εс С’+ 0,8Nr) + 3,762νO2 

де: Nr – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %; 
νO2 – питомий обсяг кисню, необхідний для проходження стехіометричних 

реакцій окислювання, нм3/кг. 
νO2 =0,01(1,866 εс С’+5,56 Hr – 0,7Оr) 

де: Hr – масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %;  
Or – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %. 
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νO2 =0,01⸱ (1,866 ⸱85,9+5,56⸱14,1) = 2,37 нм3/кг 

ν0дг = 0,01⸱ (1,866⸱0,995⸱85,9) + 3,762⸱2,37 = 10,51 нм3/кг 

Отримане значення ν0дг через відсутність кисню в димових газах (коефіцієнт 
надлишку повітря α = 1) може бути приведене до стандартного вмісту кисню в 
димових газах (3%): 
νдг = ν0дг 21/ (21-О2ст) = 1,4 ν0дг = 14,72 нм3/кг 

V = B⸱ νдг ⸱ α⸱ (Tв +273) / 3600⸱273=771,8 ⸱14,72⸱1,15⸱ (200+273)/ 3600⸱273=6,28  м3/c  
 

де: В - годинна витрата палива, кг/год; 
α – коефіцієнт надлишку повітря (1,15); 
Тв – температура газів на виході з труби (200 0С). 
Враховуючи, що викид від сушарки здійснюється з 4-ох труб, то на кожну 

трубу об’єм газоповітряної суміші складе: 
17,37 м3/c : 4шт = 4,34 м3/c (на кожне джерело викиду) . 
Швидкість виходу газоповітряної суміші із кожної труби складе: W = 𝑉0.785 ∙ 𝑑екв

2 = 4,340,785 ∙ 1,092 = 1,1 м/с 

 𝑑екв = 2 ∙ 1,09 ∙ 1,091,09 + 1,09 = 1,09 м 

 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин при роботі 
зернової сушарки надано в таблиці 1.4.15. 

Таблиця 1.4.15 
№ п/п Назва речовини Код 

речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

Джерело 
№ 15-1 

(димова 
труба № 

1) 

Ртуть та її сполуки  183 0,0003 0,0000025 0,000002 

Діоксид азоту 301 0,2 0,12 0,96 

Оксид вуглецю 337 5 0,042 0,3313 

Метан  410 50 0,0025 0,019 

Діоксид вуглецю - - 114,97 913,82 

Оксид діазоту - - 0,00025 0,002 

Зерновий пил  10417 0,2 0,067 0,538 

Джерело 
№ 15-2 

(димова 
труба № 

2) 

Ртуть та її сполуки  183 0,0003 0,0000025 0,000002 

Діоксид азоту 301 0,2 0,12 0,96 

Оксид вуглецю 337 5 0,042 0,3313 

Метан  410 50 0,0025 0,019 

Діоксид вуглецю - - 114,97 913,82 

Оксид діазоту - - 0,00025 0,002 

Зерновий пил  10417 0,2 0,067 0,538 
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Продовження таблиці 1.4.15 
1 2 3 4 5 6 

Джерело 
№ 15-3 

(димова 
труба № 

3) 

Ртуть та її сполуки  183 0,0003 0,0000025 0,000002 

Діоксид азоту 301 0,2 0,12 0,96 

Оксид вуглецю 337 5 0,042 0,3313 

Метан  410 50 0,0025 0,019 

Діоксид вуглецю - - 114,97 913,82 

Оксид діазоту - - 0,00025 0,002 

Зерновий пил  10417 0,2 0,067 0,538 

Джерело 
№ 15-4 

(димова 
труба № 

4) 

Ртуть та її сполуки  183 0,0003 0,0000025 0,000002 

Діоксид азоту 301 0,2 0,12 0,96 

Оксид вуглецю 337 5 0,042 0,3313 

Метан  410 50 0,0025 0,019 

Діоксид вуглецю - - 114,97 913,82 

Оксид діазоту - - 0,00025 0,002 

Зерновий пил  10417 0,2 0,067 0,538 

 

 
 

Джерело №16 

Норійна вежа №1 - поз.№5 по генплану. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

системи аспірації 
Процес сушіння зерна супроводжується виділенням пилу.  
Проектом передбачена очищення пилоповітряної суміші. 
Для грубого очищення зерна від домішок на відм. +30,200 передбачається 

система аспірації в складі: 
 сепаратор попередньої очистки СКО-200, 

 двома  циклонами 4-БЦШ-450, ККД=95%, 

 вентилятор. 

Потужність системи аспірації 3000 м3/год або 0,833м3/с Режим роботи 
системи аспірації – 2208год/рік. 

Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з повітряно-ситового 
сепаратора розраховуємо за формулою (2) “Временной методики расчета 

плановых показателей по охране атмосферного воздуха 
зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов”: 

А=10 х ( Qі / Qн), 
 

де Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн=21,6тис.м3/час,  
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год. 

Авх= 10 × (3000/21600)= 1,39 г/м3 

Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з циклонів: 
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Авих= 1,39×0,05= 0,069 г/м3 

Після грубого очищення зерно з концентрацією пилу 0,069 г/м3 надходить 
систему тонкої очистки. 

Для тонкого (кінцевого) очищення зерна від домішок на відм. +13,400 
передбачається система аспірації в складі : 

 сепаратор «Горизонт-К» 

 три циклонами 4-БЦШ-450 з ККД 95% 

 вентилятор. 
Потужність системи аспірації 18000 м3/год або 5,0м3/с.  
Режим роботи системи аспірації – 2208год/рік. 
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з циклонів 

Авих= 0,069×0,05= 0,00345 г/м3 

Максимальні викиди забруднюючих речовин складають: 
МП=0,00345×18000/3600=0,0173 г/с  
МП=0,0173× 2208×3600/106=0,138т/рік 

 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від норійної вежі № 
1 наведено в таблиці 1.4.16 

Таблиця 1.4.16 

№ п/п Назва речовини Код 
речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

Джерело 
№ 16 

Зерновий пил 10417 0,2 0,0173 0,138 

 

Джерело № 17 

Норійна вежа №2 - поз.№6 по генплану. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

системи аспірації 
Процес сушіння зерна супроводжується виділенням пилу.  
Проектом передбачена очищення пилоповітряної суміші. 
Для грубого очищення зерна від домішок на відм. +30,200 передбачається 

система аспірації в складі: 
 сепаратор попередньої очистки СКО-200, 

 двома циклонами 4-БЦШ-450, ККД=95% 

 вентилятор 

Потужність системи аспірації 3000 м3/год або 0,833м3/с Режим роботи 
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системи аспірації – 2208год/рік. 
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з повітряно-ситового 

сепаратора розраховуємо за формулою (2) “Временной методики расчета 

плановых показателей по охране атмосферного воздуха 
зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов”: 

А=10 х ( Qі / Qн), 
 

де Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн=21,6тис.м3/час,  
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год. 

Авх= 10 × (3000/21600)= 1,39 г/м3 

Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з циклонів: 
Авих= 1,39×0,05= 0,069 г/м3 

2) Після грубого очищення зерно з концентрацією пилу 0,069 г/м3 

надходить в систему тонкої очистки. 
Для тонкого (кінцевого) очищення зерна від домішок на відм. +13,400 

передбачається система аспірації в складі : 
 сепаратор «Горизонт-К» 

 три циклонами 4-БЦШ-450 з ККД 95% 

 вентилятор. 
Потужність системи аспірації 18000 м3/год або 5,0м3/с.  
Режим роботи системи аспірації – 2208год/рік. 
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з циклонів 

Авих= 0,069×0,05= 0,00345 г/м3 

Максимальні викиди забруднюючих речовин складають: 
МП=0,00345×18000/3600=0,0173 г/с  
МП=0,0173× 2208×3600/106=0,138т/рік 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від норійної вежі № 
2 наведено в таблиці 1.4.17. 

Таблиця 1.4.17 

№ п/п Назва речовини Код 
речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

Джерело 
№ 17 

Зерновий пил 10417 0,2 0,0173 0,138 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від неорганізованих 
джерел викидів,що проектуються 

Джерела №18-1, №18-2, №18-3,№18-4, №18-5, №18-6, №18-7 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від  

резервуарної установки СВГ- поз.№16 по генплану 

Резервуарна установка розрахована на прийняття, зберігання та 
використання вуглеводневого газу (пропан-бутанова суміш) з співвідношенням 
пропану (П) – 50%, бутану (Б) – 50%, метилмеркаптану – 0,002%. 

Розрахунок викидів виконаний з граничним співвідношенням складових. 
При розрахунках враховано осереднення короткотривалих викидів (менше 30 
хвилин) згідно ОНД-86 (п.1.6) на 30-хвилинний інтервал за формулою 

М сек. осеред. = М сек. факт · Т факт. / Т осер. 
М сек. осеред – осереднена г/с М сек. факт - фактична г/с 

Т факт. - фактичний час викиду, с Т осер. - осереднений час викиду, с 

 

 

База зберігання СВГ. 
Кількість викидів газу при перевірці запобіжних клапанів –  

джерела №№ 18-1, 18-2 

Джерело викиду газу №18-1, №18-2 - порожнина між запобіжним та 
запираючим клапаном. 

Об'єм простору - 8038,4мм3.  

Кількість перевірок – 1 раз у два місяці (6 раз на рік). 
Викид відбувається на протязі τ = 1 с.  
Кількість клапанів: 
- на базі зберігання: резервуари СВГ – 2 клапана x 4 резервуарів = 8 шт., 
- випарники СВГ: 1 клапан x 2 випарника = 2 шт.  
Кількість викидів газу визначається по формулі: 

G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м3; (при робочому тиску газу в струбцині 
до 1,4 МПа ρ п.ф. = 30,2 кг/м3) 
V - об'єм порожнини. 
G = 30,2 х 8038,4 х10-6 = 0,2428 г/сек. 
З врахуванням тривалості викиду і 20-30 хвилинного інтервалу осереднення 

(ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид парової фази 
складає 0,00013 г/с. 

В тому числі для СВГ : 
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 пропан (50%) Gc = 0,00013 · 0,5 = 0,000065 г/с 

 бутан (50%) Gc = 0,00013 · 0,5 = 0,000065 г/с 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gc = 0,00013 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,6 · 10-10 г/с 

 

Річна кількість викидів газу від бази зберігання – резервуари СВГ: 
Gр СВГ = 0,2428 х 2 х 4 х 6 х 10- 6= 0,0000117 т/рік 

В тому числі 
 пропан (50%) Gр = 0,0000117 х 0,5 = 0,00000585 т/рік 

 бутан (50%) Gр = 0,0000117 х 0,5 = 0,00000585 т/рік 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gр = 0,0000117 х 2 х 0,000001 = 2,34 х 10-11 т/рік,  
 

Річна кількість викидів газу від випарників: 
Gр СВГ = 0,2428 х 1 х 2 х 6 х 10-6 = 2,9 · 10-6 т/ рік 

В тому числі: 
 пропан (50%) Gр = 2,9 х 10-6 х  0,5 = 1,5 ⋅х 10-6 т/рік 

 бутан (50%) Gр = 2,9 ⋅ 10-6 ⋅ 0,5 = 1,5 ⋅ 10-6 т/рік 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gр = 2,9 х 10-6 х 2 х 0,000001 = 5,8 х 10-12 т/рік 

 

 

Джерело № 18-3 

Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів: 
 

Джерело викиду газу №18-3 - вентиль для скидання залишку газу з 
резервуару. Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів 
визначається по формулі: 𝐺п.ф. = 0,316 ∙ 𝜔 ∙ В3 ∙ 𝜇√1 + ∑в ∙ √2 ∙ (Р1 − Р2) ∙ 𝜌п.ф ∙ 1000 

 

де: ω - площа прохідного перетину вентиля, м 2; ω = 0,785 ⋅ 0,022 = 0,000314 м2 

В3 - коефіцієнт, що враховує фізико-хімічні властивості газів;  
µ - коефіцієнт витрати, рівний 0,5 - 0,6; 

Σв - сумарний коефіцієнт гідравлічного опору контрольного вентиля, 
приймається рівним 7;  

Р1- середній надлишковий тиск газу в наповнюваній ємкості. 𝐺п.ф. = 0,316 ∙ 0,000314 ∙ 0,576 ∙ 0,6√1 + 7 ∙ √2 ∙ (150000 − 101325) ∙ 3,24 ∙ 1000 = 10,614 г/с 

 

Час відкриття вентиля -240 сек.  
Одночасно проходить опосвідчення 1 резервуар. 

З врахуванням тривалості викиду і 20-30 хвилинного інтервалу осереднення 
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(ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид парової фази 
складає 1,4152 г/с. 

В тому числі: 
для резервуарів СВГ: 
 пропан (50%) Gc = 1,4152 х 0,5 = 0,7076 г/с 

 бутан (50%) Gc = 1,4152 х 0,5 = 0,7076 г/с 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gc = 1,4152 х⋅ 2 х  0,000001 = 2,8 х 10-6 г/с 
 

Річна кількість викидів газу. 
Внутрішній огляд резервуарів проводиться 1 раз на 10 років. Кількість 

резервуарів: 
- на базі зберігання: резервуари СВГ - 4 шт. Кількість викидів визначається 

за формулою: 
G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м3.При остаточному тиску скиду газу 0,05 
МПа ρ п.ф. = 1,08 кг/м3 

V - об'єм ємності. 
Таким чином, річна кількість викидів газу від бази зберігання – резервуари 

СВГ: Gр СВГ = 1,08 ·х 24,99 х 4 / 10 = 10,463 кг/рік = 0,011 т/рік 

В тому числі 
- пропан (50%) Gр = 0,011 х 0,5 = 0,0055 т/рік 

- бутан  (50%) Gр = 0,011 х 0,5 = 0,0055 т/рік 

- метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gр = 0,011 х 2 х 0,000001 = 2,25 х· 10-8 т/рік . 
 

Джерело № 18-4  

Кількість викидів газу при зберіганні в резервуарі 
Джерело викиду №18-4 – природні втрати через ущільнення ємностей при 

експлуатації. 
На базі зберігання СВГ зберігається цілорічно в 4 ємностях по 24,99 м3 

Кількість газу, що викидається при зберіганні (кг), розраховується за формулою 

В = 0.001 х H х Vр.ф. х ρр.ф. 
де Н- норма природних втрат, кг/т за добу зберігання, визначається за табл. VIII- 
2. 

Н = 17 х 10-2 кг/т за добу 

V р.ф. – об’єм рідкої фази в ємності, м3     V р.ф. = Vємн х Кmax 

Vємн - об’єм ємності. Vємн = 24,99 м3 (резервуари на базі зберігання).  
Кmax - коефіцієнт максимального заповнення ємності. Кmax = 0,85 
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V р.ф. = 24,99 х 0,85= 21,24 м3 (резервуар на базі зберігання). 
 ρр.ф. – густина рідкої фази. ρр.ф. = 570 кг/м3 . 

Втрати з 1 ємності за добу зберігання складають 

В = 0,001 х 17 ·х 10-2 х 21,24 х 570 = 2,112 кг/добу (резервуар V = 24,99 м3 на 

базі зберігання).  
Секундний викид СВГ від 4 ємностей V = 24,99 м3 на базі зберігання з 

урахуванням середньодобового осереднення: 
Gc СВГ = 2,112 х 4 х 1000 / (24 х3600) = 0,098 г/с 

В тому числі для СВГ: 
 пропан (50%) Gc = 0,098 х 0,5 = 0,049 г/с 

 - бутан (50%) Gc = 0,098 х 0,5 = 0,049 г/с 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gc = 0,098 х 2 х 0,000001 = 1,96 х 10-7 г/с 

Річний викид СВГ від 4 ємностей за 365 днів : 
Gрік СВГ = 2,112 х 4 х 365 / 1000 = 9,219 т/рік 

В тому числі: 
 пропан (50%) Gc = 9,219 х 0,5 = 4,6095 т/рік 

 бутан (50%) Gc = 9,219 х 0,5 = 4,6095 т/рік 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gc = 9,219 х· 2 х 0,000001 = 0,0000184 т/рік 

 

 

Джерело № 18-5 

Злив СВГ 

Джерело викиду газу - струбцини приєднання автоцистерн. 
Розрахунок кількості викидів газу, що виділяються при зливу СВГ з 

пропановозів,  визначається по формулі: 
G = V ⋅ ρ п.ф. 

де V – об’єм порожнин струбцини, заповнених газом, м 3; 
Розмір струбцини: L = 150 мм, d=43 мм. 
ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м3 (при робочому тиску газу в струбцині до 1,4 
МПа ρ п.ф. = 30,2 кг/м3) 
V= 3,14 х 0,0432 х 0,15 / 4 = 0,00022 м3; 

Одночасно зливається 1 пропановоз 

G = 0,00022 ⋅х 30,2 х 1 х 1000 = 6,644 г/с 

Викид відбувається на протязі τ = 1 с. 

З врахуванням тривалості викиду і 20-30 хвилинного інтервалу 
осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 
парової фази складає 0,00369 г/с. 
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В тому числі: 
 пропан (50%) Gc = 0,00369 х 0,5 = 0,001845 г/с 

 бутан (50%) Gc = 0,00369 х 0,5 = 0,001845 г/с 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gc = 0,00369 х 2 х 0,000001 = 7,38 х 10-9 г/с  
Річна кількість викидів газу, якщо кількість пропановозів, що зливається 

складає: СВГ – 109 шт/рік. Кількість струбцин на один пропановоз – 2 шт. 
Gр СВГ = 6,644 х 2 х⋅ 109 х 10-6= 0,00025 т/рік 

В тому числі 
 пропан (50%) Gр = 0,00025 х 0,5 = 0,000125 т/рік 

 бутан (50%) Gр = 0,00025 х 0,5 = 0,000125 т/рік 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gр = 0,00025 х 2 х  0,000001 = 5,0 ⋅х 10-10 т/рік 

 

Ремонт обладнання. Джерело викидів №18-6 

Викид забруднюючих речовин здійснюється під час планового ремонту 
обладнання (випарник). Викид через «свічку» скиду тиску газу перед ремонтом.  

Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від випарника визначається 
по формулі: 

G = V х ρ п.ф. 

де V - об'єм порожнин компресора і трубопроводів до запірної арматури, 
заповнених газом, м 3 ; для випарника СВГ V = 0,02 м3 . 

ρ п.ф. - густина парової фази, кг/м3 ; (при робочому тиску газу в компресорі 
до 1,4 МПа ρ п.ф. = 30,2 кг/м3). 

Час випуску газу із “свічки”, за даними інструментальних вимірів 
приймається рівним 30 с. 

Викид від випарника СВГ: 
Gс СВГ = 0,02 х 30,2 / 30 = 0,0201 кг/с або 20,10 г/с 

З врахуванням тривалості викиду і 20-30 хвилинного інтервалу 
осереднення (ОНД-86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид газу 
складає 0,0111 г/с. 

В тому числі 
 пропан (50%) Gc = 0,0111 х 0,5 = 0,00555 г/с 

 бутан (50%) Gc = 0,0111 х  0,5 = 0,00555 г/с 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т):  Gc = 0,0111 х 2 х 0,000001 = 2,22 х 10-8 г/с  
Річна кількість викидів: 

Викид від випарника СВГ при: 
- кількості зупинок за рік – 2. 
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Gг СВГ = 20,10  х 2 х  10-6= 0,00004  т/рік 

В тому числі: 
 пропан (50%) Gр = 0,00004 х 0,5 = 0,00002 т/рік 

 бутан (50%) Gр = 0,00004 х 0,5 = 0,00002 т/рік 

 метилмеркаптан (2 г на 1 т) Gр = 0,00004 х 2 х 0,000001 = 0,8 х  10-10 т/рік 
 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від резервуарної 
установки СВГ надано в таблиці 1.4.18. 

Таблиця 1.4.18 

№ п/п Назва речовини Код 
речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

Джерело 
№ 18-1  

Пропан  10417 200,0 0,000065 0,00000585 

Бутан  402 65,0 0,000065 0,00000585 

Метилмеркаптан  1715 0,0001 2,6х10-10 2,34х10-11 

Джерело 
№ 18-2  

Пропан  10417 200,0 0,000065 0,00000585 

Бутан  402 65,0 0,000065 0,00000585 

Метилмеркаптан  1715 0,0001 2,6х10-10 2,34х10-11 

Джерело 
№ 18-3  

Пропан  10417 200,0 0,7076 0,0055 

Бутан  402 65,0 0,7076 0,0055 

Метилмеркаптан  1715 0,0001 2,8х10-6 2,25х10-8 

Джерело 
№ 18-4  

Пропан  10417 200,0 0,049 4,6095 

Бутан  402 65,0 0,049 4,6095 

Метилмеркаптан  1715 0,0001 1,96х10-7 1,84х10-5 

Джерело 
№ 18-5  

Пропан  10417 200,0 0,001845 0,000125 

Бутан  402 65,0 0,001845 0,000125 

Метилмеркаптан  1715 0,0001 7,38х10-9 5,0х10-10 

Джерело 
№ 18-6 

Пропан  10417 200,0 0,00555 0,00002 

 Бутан  402 65,0 0,00555 0,00002 

Метилмеркаптан  1715 0,0001 2,22х10-8 0,8х10-10 

 

 

Джерело №19-1, №19-2 

 Розрахунок викидів забруднюючих речовин від 

силоса тривалого зберігання - поз.№1 по генплану 

При завантаженні силосів зберігання зерна та вентилюванні можливі 
викиди пилу. Ємність силоса 1000т. Час заповнення при фактичній 
продуктивності сушарки 60т/год становить 17 год. Всього за рік силос 
завантажується на протязі 2000 годин. 

Кількість повітря , що викидається в повітря при завантаженні – 43м3/год. 
Концентрація пилу в силосі –1,2г/м3. 

Валовий викид зернового пилу розраховується за формулою: 
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 М= Ммр х Трікх 3600 х 10-6 , т/рік 

М=1,2 х 43/3600=0,01433г/с, 
 М=0,01433х 2000 х 3600 х 10-6=0,103 т/рік  
 Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин для силосів 

тривалого зберігання надано в таблиці 1.4.19. 
Таблиця 1.4.19 

№ п/п Назва речовини Код 
речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

Джерело 
№ 19-1  

Зерновий пил  10417 0,2 0,01433 0,103 

Джерело 
№ 19-2  

Зерновий пил  10417 0,2 0,01433 0,103 

 

 

Джерело №20-1, №20-2  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від силоса тимчасового 
зберігання - поз.№2 по генплану 

При завантаженні силосів зберігання зерна та вентилюванні можливі  
викиди пилу. Ємність силоса 515т. Час заповнення при фактичній 
продуктивності конвеєра 100 т/год становить 5 год. Всього за рік силос 
завантажується на протязі 400 годин. 

Кількість повітря , що викидається в повітря при завантаженні – 140м3/год. 
Концентрація пилу в силосі –1,2г/м3. 

Валовий викид зернового пилу розраховується за формулою: 
М= Ммрх Трікх 3600х 10-6 , т/рік  
М=1,2х 140/3600=0,0467г/с 

М=0,0467 х 400х 3600х 10-6=0,067т/рік 
 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин для силосів 
тимчасового  зберігання надано в таблиці 1.4.20. 

Таблиця 1.4.20 

№ п/п Назва речовини Код 
речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

Джерело 
№ 20-1  

Зерновий пил  10417 0,2 0,0467 0,067 

Джерело 
№ 20-2  

Зерновий пил  10417 0,2 0,0467 0,067 
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Джерело № 21 

Розрахунок викидів з відпрацьованими газами автотранспорту 

Розрахунок виконано відповідно до «Методика розрахунку викидів 
забруднюючих речовин пересувними джерелами» ВАТ УкрНТЕК, 2000. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря 
від використання палива автотранспортом юридичних осіб здійснюється за 
формулою: 

В = М · К в · Ктс 

де: В - обсяги викидів забруднюючої речовини від спожитого палива групою 
автотранспорту суб'єкта господарської діяльності, кг; 

М  - обсяги спожитого палива автотранспорту суб'єкта господарської 
діяльності, т; 

Кв - питомі викиди забруднюючої речовини від використання палива 
автотранспорту суб'єктів господарської діяльності (приймається по табл. 2 

Методики); 
Ктс - коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди 

забруднюючої речовини від використання палива автотранспорту (приймається 
по табл. 3 Методики); 

По території об’єкту рухається вантажний автотранспорт (пропановози), 
які працюють на дизельному паливі. Рух відбувається на ділянці 380 м (0,38 км). 
За рік вивантажується 109 машин. Витрата пального 30 л/100 км. Густина 
пального 0,85 кг/л. 

Річна витрата пального: 
М = 109 · 0,38 · 30/100 · 0,85 = 10,56 кг/рік або 0,01056 т/рік. Швидкість 

руху 5 км/год. Час руху по території 0,38/5 ·3600 = 274 с. 
Витрата пального 30/100 · 0,38 · 0,85 / 274 = 0,000354 кг/с або 0,354 г/с 

 

Таблиця 1.4.21 

Забруднююча речовина М, г/с М, т/рік Кв Ктс В, г/с В, т/рік 

Оксид вуглецю 0,354 0,01056 32,6 1,5 0,0173 0,0005 

Неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) 

0,354 0,01056 8,16 1,0 0,0029 0,00009 

Метан  0,354 0,01056 0,25 1,4 0,0001 0,000004 

Діоксид азоту 0,354 0,01056 31,4 0,95 0,0106 0,00032 

Сажа  0,354 0,01056 3,85 1,8 0,0025 0,0001 

Діоксид сірки 0,354 0,01056 4,3 1 0,0015 0,00005 

Бенз(а)пірен 0,354 0,01056 0,03 1 0,000011 0,0000003 

Діоксид вуглецю 0,354 0,01056 3138 1 1,1109 0,0331 
Оксид діазоту 0,354 0,01056 0,12 1 0,00004 0,000001 
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Джерело  №22 

Зернова сушарка шахтна - поз.№7  по генплану 

Проектом передбачається зернова сушка зерносушарка моделі Vesta, робота 
пальника зерносушарки передбачається на працює на парові фазі СВГ. 

Джерелом впливу на атмосферу є шість витяжних вентиляторів  сушки 
діаметром 1,2м кожен.  

Параметри вихідних отворів: 6 отворів діаметром 1,2 м (в розрахунках 
визначається як одне джерело викиду з ефективним діаметром √6×1,2=2,9  м. 

Згідно проекту відмітка верху витяжних вентиляторів над рівнем землі 19,5 

м. 
Режим роботи зернової сушки – 92  дня в рік (3 місяці) – 2208 год в рік. 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
зернової сушки, що працює на парові фазі СВГ 

Вихідні дані 
Зернова сушка Vesta максимальною потужністю 4580 кВт, обладнана 

пальником «R.B.L. Riello» моделі «RS 190», який працює на парові фазі СВГ . 

Витрати парової суміші на пальник складають: 
 максимальна об’ємна – 165,84 м3/год; 
 максимальна масова – 389,7 кг/год або 108,25  г/с.   

Річна витрата парової фази СВГ – 860,46  т/рік. 
Відсоткове співвідношення газів у суміші може бути різним, але для 

розрахунків прийнято 

співвідношення: 50 % пропану та 50 % бутану. 
Густина рідкої фази суміші складає: 0,525-0,570 кг/л (т/м3). 

Густина парової фази суміші (50%/50%) складає 2,35 кг/ м3, тобто пари цих 
газів важче повітря (1,2 кг/м3). 

Нижча теплота згорання парової фази СВГ (пропан-бутанової суміші ) 
45,75 МДж/кг. 

Густина парової фази СВГ – 2,35 кг/м3; Густина зрідженої фази СВГ – 565 

кг/м3; ККД пальників умовно приймається – 0,95. 

 

Розрахунок 

Питома вага кожного індивідуального газу в сухому паливі визначається за 
формулою: 

mі = К х 0,01 х іv, кг/нм3, 

де : 
mі - питома вага і-го індивідуального газу в 1 нм3 сухого палива, кг/нм3;  
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К - коефіцієнт; 
іv - об’ємний вміст і-го індивідуального газу, %; 
mС3Н8 = 1,967 х 0,01 х 50 = 0,9835 кг/нм3; 

mС4Н10 = 2,593 х 0,01 х 50 = 1,297 кг/нм3. 

Густина сухого газоподібного палива 

ρН= mС3Н8+ mС4Н10 =0,9835+1,297=2,28 кг/нм3. 
 

Масовий елементний склад сухого газоподібного палива визначається 
 С𝑑𝑎𝑓 = 100𝜌н (∑ 12𝑝12𝑝 + 𝑞 𝑚𝑐𝑝𝐻𝑞 + 0.429𝑚𝐶𝑂 + 0.273𝑚𝐶𝑂2  ) 

 С𝑑𝑎𝑓 = 1002.28 (∑ 12 ∙ 312 ∙ 3 + 8 ∙ 0.9835 + 12 ∙ 412 ∙ 4 + 10 ∙ 1.297) = 85.9% 

 𝐻𝑑𝑎𝑓 = 100𝜌н (∑ 𝑞12𝑝 + 𝑞 𝑚𝑐𝑝𝐻𝑞 + 0.59𝑚𝐻5  ) 

 𝐻𝑑𝑎𝑓 = 1002.28 (∑ 812 ∙ 3 + 8 ∙ 0.9835 ) = 14.1 % 

 

де : 
daf – масовий вміст вуглецю в паливі на  горючу масу, %;  
Нdaf  – масовий  вміст  водню  в паливі  на  горючу  масу, %;  
ρН – густина сухого газоподібного палива, кг/нм3 . 
 

Масовий елементарний склад парової фази СВГ, % :  
Вуглець – Сr = Сdaf = 85,9 % 

Водень – Нr  =  Нdaf   =  14,1 % 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводиться за спрощеною 
методикою визначення викидів, основою якої є методика ГКД-34.02.305-2002 

«Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок», 
Київ, 2002. 

 

Розрахунок викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 
Показник емісії оксидів  азоту  без  урахування  первинних  заходів дорівнює 

90 г/ГДж (табл. Д.8, додаток Д). У таблиці Д.9 значення емпіричного коефіцієнта 
z складає 1,25. Згідно вихідних даних і відповідно до таблиці Д.10 (додаток Д), 
ефективність первинних заходів щодо зменшення викидів оксиду азоту ηІ 

складає 0,45, так як в сушці використовується високоефективний малотоксичний 
пальник зі ступеневою подачею повітря. Азотоочисна установка відсутня, тому 
ефективність ηІІ і коефіцієнт роботи β дорівнюють нулю. 
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2 

𝑘𝑁𝑂𝑥 = (𝑘𝑁𝑂𝑥)0 ∙ 𝑓н(1 − 𝜂1) ∙ (1 − 𝜂1𝛽) = 90(1 − 0,45) = 49,5 г/ГДж 

де:
  

(kNOx)0 показник емісії оксидів азоту без врахування заходів щодо зменшення 
викидів, г/ГДж; 

fн ступінь зменшення викиду NOx під час роботи при низьких навантаженнях,  
f н  1,0 

I ефективність первинних ( режимно-технологічних) заходів щодо зменшення 
викидів; 
II ефективність вторинних заходів щодо зменшення викидів (азотоочисної 

установки); 
βкоефіцієнт роботи азотоочисної установки. 

Викиди оксидів азоту за період часу (т/рік, г/с) визначаємо за формулою: М𝑁𝑂𝑥 = 10−6 ∙ 𝑘𝑁𝑂𝑥 ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де:  

В – витрата палива, т/рік, г/с 

Qrн_ - нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг. 
Показник емісії kNOx оксидів азоту складає:  kNOx   =49,5 г/ГДж М𝑁𝑂𝑥рік = 10−6 ∙ 49,5 ∙ 45,75 ∙ 860,46 = 1,9486  т/рік 

 М𝑁𝑂𝑥сек = 10−6 ∙ 49,5 ∙ 45,75 ∙ 108,25 = 0,2451 г/с 
 

Розрахунок викидів оксиду вуглецю 

Згідно з табл. Д.19 (додаток Д) показник емісії оксиду вуглецю КСО становить 

17 г/ГДж. 

Викиди оксиду вуглецю визначаємо за формулою : МСО = 10−6 ∙ 𝑘СО ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де:  КСО – показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж. МСОрік = 10−6 ∙ 17,0 ∙ 45,75 ∙ 860,46 = 0,6692  т/рік 
 МСОсек = 10−6 ∙ 17,0 ∙ 45,75 ∙ 108,25 = 0,0842  г/с 

 

 

Розрахунок викидів вуглецю діоксиду  

Показник емісії діоксида вуглецю kCO ,г/ГДж, визначається по формулі: 𝑘СО2    = 4412 ∙ С𝑟100 ∙ 106𝑄𝑖𝑟 ∙ 𝜀С 

де: Cr  масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %; 

Qi
r  нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

C  ступінь окислення вуглецю палива. 
Ступінь окислення вуглецю, під час спалювання палива, становить 0,999. 
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𝑘СО2    = 4412 ∙ 58,9100 ∙ 10645,75 ∙ 0,995 = 46 884 г/ГДж. 
Тоді викиди діоксиду вуглецю МCO2 визначаються по формулі: МСО2рік = 10−6 ∙ 46 884 ∙ 45,75 ∙ 860,46 = 1845,64  т/р 

 МСО2сек = 10−6 ∙ 46 884 ∙ 45,75 ∙ 108,25 = 232,19   г/с 
 

 

Розрахунок викидів оксиду діазоту (N2О) 
Показник емісії КN2О = 0,1 г/ГДж  згідно табл. Д.21 (додаток Д). 

 МN2O = 10−6 ∙ 𝑘N2O ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де: kN2O – коефіцієнт емісії діазота оксиду при згорянні палива МN2Oрік = 10−6 ∙ 0,1 ∙ 45,75 ∙ 860,46 = 0,0039  т/рік 
 МN2Oсек = 10−6 ∙ 0,1 ∙ 45,75 ∙ 108,25 = 0,0005  г/с 

 

 

Розрахунок викидів метану 

Показник емісії Ксн4 = 1,0 г/ГДж згідно табл. Д.22  (додаток Д)  
 Мсн4 = 10−6 ∙ 𝑘сн4 ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де: kN2O – коефіцієнт емісії діазота оксиду при згорянні палива Мсн4рік = 10−6 ∙ 1,0 ∙ 45,75 ∙ 860,46 = 0,0393 т/рік 
 Мсн4сек = 10−6 ∙ 1,0 ∙ 45,75 ∙ 108,25 = 0,0049 г/с 

 

 

Розрахунок викидів ртуті 
Показник емісії КHg= 0.0001  г/ГДж згідно табл. Д.17  (додаток Д)  МHg = 10−6 ∙ 𝑘Hg ∙ 𝐵 ∙ 𝑄н𝑟 

де: kN2O – коефіцієнт емісії діазота оксиду при згорянні палива МHgрік = 10−6 ∙ 0,0001 ∙ 45,75 ∙ 860,46 = 0,000004  т/рік 

 МHgсек = 10−6 ∙ 0,0001 ∙ 45,75 ∙ 108,25 = 0,0000005 г/с 
 

 

Розрахунок викидів зернового пилу від коробів  зерносушарки 

Кількість зернового пилу, що відводиться від коробів зерносушарки 
визначається за формулою із “Временной методики расчета плановых 
показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих 
предприятий и элеваторов”: МПс = 10−4 ∙ Пс ∙ 𝑊 ∙ К1 ∙ Т МПс  - кількість зернового пилу, що викидається зерносушаркою, т/рік;  
 Пс– обсяг сушки зерна протягом року, т/год. 
W – засміченість зерна, % орієнтовно приймається у розрахунках 0,65%; 
 К1-коефіціент , що враховує кількість легких домішок, К1=0,25 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

50 

Т – час роботи протягом року, год/рік. 
Зернова сушарка просушує 50 т за годину. 
Враховуючи, що сушарка працюватиме 92 доби на рік , протягом доби 

сушарка працює 24 годин, таким чином за рік сушарка працює Т=6×92=2208 

годин/рік. 
Викиди зернового пилу складають: 
Мпс = 10-4 ×50×0,65×0,25× 2208 = 1,794 т/рік 

Мпс = 10-4 ×50×0,65×0,25× 106/3600 = 0,225 г/с 
 

Визначення обсягу та швидкості сухих димових газів 

Масовий елементарний склад парової фази СВГ, % : 

Вуглець – Сr = Сdaf = 85,9% , 

Водень – Нr = Нdaf = 14,1 % 

Питомий обсяг сухих димових газів ν0дг визначається по формулі: 
ν0дг = 0,01(1,866 εс С’+ 0,8Nr) + 3,762νO2 

де: Nr – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %; 
νO2 – питомий обсяг кисню, необхідний для проходження стехіометричних 

реакцій окислювання, нм3/кг. 
νO2 =0,01(1,866 εс С’+5,56 Hr – 0,7Оr) 

де: Hr – масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %;  
Or – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %. 
νO2 =0,01⸱ (1,866 ⸱85,9+5,56⸱14,1) = 2,37 нм3/кг 

ν0дг = 0,01⸱ (1,866⸱0,995⸱85,9) + 3,762⸱2,37 = 10,51 нм3/кг 

Отримане значення ν0дг через відсутність кисню в димових газах (коефіцієнт 
надлишку повітря α = 1) може бути приведене до стандартного вмісту кисню в 
димових газах (3%): 
νдг = ν0дг 21/ (21-О2ст) = 1,4 ν0дг = 14,72 нм3/кг 

V = B⸱ νдг ⸱ α⸱ (Tв +273) / 3600⸱273=389,7 ⸱14,72⸱1,15⸱ (200+273)/ 3600⸱273=3,17  м3/c  
 

де: В - годинна витрата палива, кг/год; 
α – коефіцієнт надлишку повітря (1,15); 
Тв – температура газів на виході з труби (200 0С). 
Швидкість виходу газоповітряної суміші із кожної труби складе: W = 𝑉0.785 ∙ 𝑑екв

2 = 4,340,785 ∙ 2,92 = 0,66  м/с 

 

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин при роботі 
зернової сушарки надано в таблиці 1.4.22 
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Таблиця 1.4.22 
№ п/п Назва речовини Код 

речовини 

ГДК, мг/м3 Кількість викиду 
забруднюючих речовин  

г/с т/рік 

Джерело № 
22 (витяжні 

отвори 
зерносушарки 

Ртуть та її сполуки  183 0,0003 0,0000005 0,000004 

Діоксид азоту 301 0,2 0,2451 1,9486 

Оксид вуглецю 337 5 0,0842 0,6692 

Метан  410 50 0,0049 0,0393 

Діоксид вуглецю - - 232,19 1845,64 

Оксид діазоту - - 0,0005 0,0039 

Зерновий пил  10417 0,2 0,225 1,794 
 

 

 

Аналіз результатів розрахунків розсіювання 

Для  визначення впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря був виконаний розрахунок розсіювання за програмою ЕОЛ 2000 (h).  Як 
розрахунковий прийнято майданчик 2000х2000 м. з кроком сітки 50 м. 

Оскільки СЗЗ від джерел викидів до житла витримана, то оцінка впливу 
викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря здійснюється за 
результатами розсіювання забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ. 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин, параметри джерел 
викиду, назва джерел утворення забруднюючих речовин наведені в таблиці 
1.4.23. Аналіз впливу показав, що максимальні концентрації на межі СЗЗ не 
перевищать 1 ГДК по всіх забруднюючих речовинах. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин наведено в Додатку Н. 

Таблиця 1.4.23 
№ 

джерела
викиду

Назва 

джерела 

викиду 

Координати джерела 

 

Параметри 

джерела викиду
Параметри газопилового
потоку в точці  викиду

Забруднююча 

речовина 

Потужність викиду 

точкового/
поч. ліній- 

ного//центр
симетрії 
площинно 

Кінця  
лінійного/ 
довжина та 

 ширина  
площинного

висота,мдіаметр, 
отвору, ,м 

витрата,
м3/с 

швид- 

кість, 
м/с 

темп. 
о С 

код назва г/с т/рік 

Х1 У1 Х2 У2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15-1 Зернова  
сушарка 

(димова  
труба № 1) 

20 20 - - 29,45 1,09 6,28 1,1 60 183 

301 

337 

410 

- 

- 

10417

Ртуть  
Діоксид азоту 

Оксид вуглецю 

Метан  
Діоксид вуглецю 

Оксид діазоту 

Зерновий пил 

0,0000025 

0,12 

0,042 

0,0025 

114,97 

0,00025 

0,067 

0,00002 

0,96 

0,3313 

0,019 

913,82 

0,002 

0,535 

15-2 Зернова  
сушарка 

(димова  
труба № 2) 

20 21 - - 29,45 1,09 6,28 1,1 60 183 

301 

337 

410 

- 

- 

10417

Ртуть  
Діоксид азоту 

Оксид вуглецю 

Метан  
Діоксид вуглецю 

Оксид діазоту 

Зерновий пил 

0,0000025 

0,12 

0,042 

0,0025 

114,97 

0,00025 

0,067 

0,00002 

0,96 

0,3313 

0,019 

913,82 

0,002 

0,535 
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Продовження таблиці 1.4.23 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15-3 Зернова  
сушарка 

(димова  
труба № 3) 

20 21 - - 29,45 1,09 6,28 1,1 60 183 

301 

337 

410 

- 

- 

10417

Ртуть  
Діоксид азоту 

Оксид вуглецю 

Метан  
Діоксид вуглецю 

Оксид діазоту 

Зерновий пил 

0,0000025 

0,12 

0,042 

0,0025 

114,97 

0,00025 

0,067 

0,00002 

0,96 

0,3313 

0,019 

913,82 

0,002 

0,535 

15-4 Зернова  
сушарка 

(димова  
труба № 4) 

20 22 - - 29,45 1,09 6,28 1,1 60 183 

301 

337 

410 

- 

- 

10417

Ртуть  
Діоксид азоту 

Оксид вуглецю 

Метан  
Діоксид вуглецю 

Оксид діазоту 

Зерновий пил 

0,0000025 

0,12 

0,042 

0,0025 

114,97 

0,00025 

0,067 

0,00002 

0,96 

0,3313 

0,019 

913,82 

0,002 

0,535 

16 Норійна  
вежа  №1 

40 105 - - 30,2 0,5 0,29 1,5 20 10417 Зерновий пил  0,0173 0,138 

17 Норійна  
вежа  №2 

29 100 - - 30,2 0,5 0,29 1,5 20 10417 Зерновий пил  0,0173 0,138 

18-1 Резервуарна 
установка  
СВГ –  

перевірка  
запобіжних 

клапанів 

135 20 - - 3 0,032 0,0001 0,16 20 10304

402 

1715 

Пропан 

Бутан 

Метилмеркаптан  

0,000065 

0,000065 

2,6х10-10 

0,00000585 

0,00000585 

2,34х10-11 

18-2 Резервуарна 
установка  
СВГ  -  
перевірка  
запобіжних 

клапанів 

-140 20 - - 3 0,032 0,0001 0,16 20 10304

402 

1715 

Пропан 

Бутан 

Метилмеркаптан  

0,000065 

0,000065 

2,6х10-10 

0,00000585 

0,00000585 

2,34х10-11 

18-3 Резервуарна 
установка  
СВГ-  вен- 

тиль для  
скидання  
залишку  
газу 

-135 10 - - 3 0,025 0,005 10,3 20 10304

402 

1715 

Пропан 

Бутан 

Метилмеркаптан  

0,7076 

0,7076 

2,8х10-6 

0,0055 

0,0055 

2,25х10-8 

18-4 Резервуарна 
установка  
СВГ – збері
гання СВГ  

-140 10 - - 2 0,5 0,29 1,5 20 10304

402 

1715 

Пропан 

Бутан 

Метилмеркаптан  

0,049 

0,049 

1,96х10-7 

4,6095 

4,6095 

1,84х10-5 

18-5 Резервуарна 
установка  
СВГ   - злив
СВГ 

-135 12 - - 7,5 0,043 0,0011 0,75 20 10304

402 

1715 

Пропан 

Бутан 

Метилмеркаптан  

0,001845 

0,001845 

7,38х10-9 

0,000125 

0,000125 

5,0х10-10 

18-6 Резервуарна 
установка  
СВГ-ремонт
обладнання

-122 22 - - 3,0 0,015 0,0006 3,78 20 10304

402 

1715 

Пропан 

Бутан 

Метилмеркаптан  

0,00555 

0,00555 

2,22х10-8 

0,00002 

0,00002 

0,8х10-10 

19-1 Силос  
тривалого 

зберігання  

60 110 - - 10 - 0,29 1,5 20 10417 Зерновий пил  0,01433 0,103 

19-2 Силос  
тривалого 

зберігання 

70 110 - - 10 0,5 0,29 1,5 20 10417 Зерновий пил  0,01433 0,103 

20-1 Силос  
тимчасового
зберігання 

25 75 - - 10 0,5 0,29 1,5 20 10417 Зерновий пил  0,0467 0,067 

20-2 Силос  
тимчасового
зберігання 

25 82 - - 10 0,5 0,29 1,5 20 10417 Зерновий пил  0,0467 0,067 
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Продовження таблиці 1.4.23 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21 Авторанс- 

порт(пропа-

новози) 

-1150 12 - - 3 0,5 0,29 1,5 60 337 

2754

410 

301 

328 

330 

703 

- 

- 

Оксид вуглецю 

НМЛОС 

Метан 

Діоксид азоту 

Сажа 

Діоксид сірки 

Бенз(а)пірен 

Діоксид 
вуглецю 

Оксид діазоту 

 

0,0173 

0,0029 

0,0001 

0,0106 

0,0025 

0,0015 

0,000011 

1,1109 

 

0,00004 

0,0005 

0,00009 

0,000004 

0,00032 

0,0001 

0,00005 

0,000003 

0,0331 

 

0,000001 

22 Зернова  
сушарка 

(димова  
труба № 4) 

30 125 - - 19,5 2,9 3,17 0,66 60 183 

301 

337 

410 

- 

- 

10417

Ртуть  
Діоксид азоту 

Оксид вуглецю 

Метан  
Діоксид вуглецю 

Оксид діазоту 

Зерновий пил 

0,0000005 

0,2451 

0,0842 

0,0049 

232,19 

0,0005 

0,225 

0,00004 

1,9486 

0,6692 

0,0393 

1845,64 

0,0039 

1,794 

 

 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в 
атмосферне повітря від процесів  провадження планованої діяльності, що 
проектуються  наведений в наступній таблиці 1.4.24. 

 

Таблиця 1.4.24 

Код 
речовини 

Назва речовини ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

183 Ртуть  0,0003 1 0,00001 0,000048 

301 Діоксид азоту 0,2 3 0,7412 5,7889 

328 Сажа  0,15 3 0,0025 0,0001 

330 Діоксид сірки  0,5 3 0,0015 0,00005 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,2695 1,9949 

402 Бутан  200,0 4 0,8168 4,6152 

410 Метан  50 - 0,015 0,1153 

703 Бенз(а)пірен - 1 0,000011 0,0000003 

- Діоксид вуглецю - - 693,18 5500,95 

- Оксид діазоту - - 0,00154 0,0119 

10304 Пропан  65,0 - 0,8169 4,6152 

10417  Зерновий пил  0,2 3 0,6496 0,6 

1715 Метилмеркаптан  0,0001 - 5,965х10-5 1,84х10-5 

Загальний викид забруднюючих речовин: 
 Парникові гази: 

3,2980 

693,196 

17,6144 

5501,08 
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1.4.3 Оцінка очікуваного забруднення води 

- Під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних  
вод у водні об'єкти не передбачається. Тимчасове водопостачання будівельного 
майданчика для потреб виробничого водоспоживання, господарсько-питного 
водоспоживання, протипожежного водопостачання передбачається від існуючої 
свердловини.  

Витрати води для забезпечення господарсько-побутових потреб 

будівельного персоналу розраховані за наступною формулою: 𝑄гпв = ∑𝑞 ∙ 𝑁 ∙ 𝑛з ∙ 10−3 

де: Qгпв - обсяг господарсько-питного водоспоживання за добу, м3/добу; 
q – нормативні витрати води на одного працівника в зміну, л/людину, 

приймаються за даними додатку А2, ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід 
та каналізація”, (25 л/добу на одного робітника, пункт 19 таблиці А.2, та 15 літрів 
на одного ІТР, службовця або МОП, пункт 8 таблиці А.2); 

N – кількість відповідного працюючого персоналу в зміну, приймається за 
даними ПОБ. Число працюючих в найбільш завантажену зміну чоловік ІТР, 
службовців або МОП. 

nз – кількість змін за добу, nз =1. 

Норми водоспоживання визначені відповідно з ДБН В.2.5-64- 2012 і 
наведені в таблиці 1.4.25. Результати розрахунків наведені в таблиці 1.4.26. 

 

Таблиця 1.4.25 
№ 
п/п 

Водоспоживачі Норма витрат води Примітка  
Макс. 

споживання 

За годину 
макс.споживання 

1 Робітники (15,0 в мах 
зміну) 

0,1 м3 64,0 л ДБН В.2.5-64-2012 

додаток 3, п.29 

2 На поливку покриття і 
проїздів , зелених насаджень. 

1,6 л/м2 1,6 л/м2 ДБН В.2.5-64-2012 

додаток 3, п.32 

 

Таблиця 1.4.26 
№ 
п
/

п 

Водоспоживачі Режим 
водоспо-

живання, 
днів 

Кількість 
споживачів 

Норма 
водоспо-

живання 

м3/особу –
в зміну 

Витрати води і 
кількість 

стічної води 

В мах зміну  

м3/зміну 
 

м3/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Працюючі 1 черги бу-ва 100,0  58,0 0,025 1,45 145 

2 Працюючі 2 черги бу-ва 54  6,0 0,025 0,15 8,1 
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Продовження таблиці 1.4.26 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Душ  154 - 0,5/ 

зміну 

0,5 77,0 

4 На поливку покриття і 
проїздів  

36,0 - 1,6 

л/м2 

0,043 1,548 

Всього  2,143 231,648 

 

Утворення виробничих стічних вод на запроектованому об’єкті не 
передбачаються. Якісний та кількісний склад господарсько-побутових стічних 
вод, що створюватиметься внаслідок життєдіяльності будівельного персоналу, 
наведений в наступній таблиці 1.4.27. 

Таблиця 1.4.27 
Виробництв
о категорія 
стічних вод 

Витрата стічних 
вод, м3/добу 

Темпе- 

ратура, 
оС 

Забруднюючі 
речовини 

Концентра-

ція забрудн. 
мг/л 

Режим 
водовідве

дення 

Місце 
водовідведення 

  

2,143 

 

20 

 

БСК20 

ХПК 

 

270 

450 

 

Постій-

ний 

 

Накопичу-

вальні 
побутові 

стічні 
  Завислі 

речовни 

Хлориди  

300 

 

130 

 ємності  
біотуалетів 

   Сульфати 150   

   Сульфіди 0,5   

 

Господарсько-побутові стічні води, що створюватимуться від процесів 
життєдіяльності будівельного персоналу відводяться в існуючу систему 
каналізації підприємства. 

Використання води з природних водойм на технічні нужди відсутнє. 
Потенційний вплив на підземні води в процесі планованої діяльності може 
виникнути в результаті витоків або розливів дизельного палива або мастильних 
матеріалів з обладнання або транспортних засобів. Проте, забруднюючі 
речовини, що виникають в результаті витоків з машин і транспортних засобів 
навряд чи досягнуть водоносного горизонту, оскільки ці витоки 
представлятимуть невеликі обсяги. Земляні роботи будуть обмежені під час 
інтенсивних дощів, щоб зменшити ризик зливу опадів, нафти або хімічних 
речовин в природну дренажну систему. 

Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси. 
Під час підготовчого періоду передбачаються заходи, що виключають 

забруднення підземних та поверхневих вод автотранспортом: 
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• встановлення при заїзді-виїзді постів для миття коліс вантажних 

автомобiлiв з приямками в яких відстоюються змивнi стоки. 
 

Під час  експлуатації планованої діяльності 
Забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних 

вод у поверхневі водні об'єкти не передбачається.   
Системи водопостачання та водовідведення, існуючі, герметичні; витоків 

при нормальній експлуатації немає, забруднення підземних вод господарсько- 

побутовими стоками відсутня. Водопостачання для технологічних потреб 
не передбачається. Для санітарних і пожежних потреб, буде використовуватись 
водопостачання та каналізація існуючого підприємства. 

Господарсько-побутове водопостачання та водовідведення здійснюється 
відповідно до технічних умов. Вода повинна відповідати вимогам ДержСанПіН 
383 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 
господарсько- питного водопостачання».  

Обсяги витрат води на період провадження планованої діяльності 
розраховані виходячи з режиму роботи. Загальний річний режим роботи об'єкта 
планованої діяльності складає 252 робочих дня на рік. При штатному режимі 
роботи працює 42 працівники на добу. Вихідні дані та результати розрахунків 
витрат води на господарсько-побутові потреби обслуговуючого персоналу під 
час провадження планованої діяльності наведені в наступній таблиці1.4.28. 

Таблиця 1.4.28 

№ 
п
/

п 

Водоспоживачі Режим 
водоспо-

живання, 
днів 

Кількість 
споживачів 

Норма 
водоспо-

живання 

м3/особу –
в зміну 

Витрати води і 
кількість 

стічної води 

В мах зміну  

м3/зміну 
 

м3/рік 

1 Працюючі  252,0  42,0 0,025 1,05 264,6 

 

Оскільки потреба в додаткових працівниках підприємства – відсутня, 
додаткове водоспоживання та водовідведення не передбачається. 

При експлуатації об'єкту вплив на водне середовище відсутній. Діяльність 
підприємства не чинить шкідливого впливу на водне середовище і не суперечить 
Водному Кодексу України. 

 

Розрахунок обсягів скиду дощових та талих вод з території об'єкта 
планованої діяльності 

Розрахунок планового річного обсягу скиду поверхневих вод з території 
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підприємства, виконаний з застосуванням ДСТУ 3013-95 Гідросфера. Правила 
контролю за відведенням дощових, снігових вод з території міст та промислових 
підприємств. 

Загальний річний обсяг поверхневих вод визначається за формулою: 
Wзаг =Wдощ + Wсніг 

де: Wдощ - обсяг дощових вод з водозбірної території, м3; 

Wсніг - обсяг снігових вод з водозбірної території, м3. 

Обсяг дощових вод з водозбірної території розрахований за формулою (1) 
ДСТУ 3013-95: 

Wдощ  = 10⋅hg⋅Y⋅F 

де: hg- середньомісячний шар опадів за теплий період року, мм, приймається за 
даними таблиці 29 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”; 

F - розрахункова площа стоку, 1,43  га; 
Y - коефіцієнт стоку, визначається як середньозважений для всієї площі 

водозбору, враховуючи середні значення коефіцієнтів стоків для різних 
поверхонь, які становлять: 
– для водонепроникних поверхонь 0,6-0,8; 

– для ґрунтових поверхонь 0,2; 

– для газонів 0,1. 
Обсяг снігових вод з водозбірної території розрахований за формулою (2) ДСТУ 

3013-95: 

Wсніг  =  10⋅hс⋅Y⋅F , 

де: hс - середньомісячний шар опадів за холодний період року, мм, 
приймається за даними таблиці 29 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна 

кліматологія”; 
Y - коефіцієнт стоку, для талих стічних вод приймається 0,5-0,7; 

F - розрахункова площа стоку, га. 
Розрахункова площа стоку F з території підприємства приймається з 

урахуванням існуючого уклону земляної поверхні та дорожніх проїздів. 
Обсяг дощових вод з водозбірної території: 
Wдощ = 10⋅hg⋅Y⋅F = 10⋅351⋅0,86⋅1,43 = 4015,44 м3/рік. 
Обсяг снігових вод з водозбірної території (коефіцієнт стоку в холодний 
період Y = 0,7): 

Wсніг = 10⋅hс⋅Y⋅F = 10⋅244⋅0,7⋅1,43 = 2442,44 м3/рік. 
Загальний річний обсяг дощових та талих вод з території об'єкта 

планованої діяльності: 
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Wст = Wдощ + Wсніг = 4015,44 + 2442,44= 6457,88  м3/рік. 
Згідно внутрішнім технічним умовам дощові води будуть відводитись в 

існуючу систему дощової каналізації. 
 

 

1.4.4 Оцінка очікуваного забруднення ґрунту 

- Під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

Вплив на ґрунти на стадії будівельних робіт полягає у забрудненні 
території пилом, викидами автотранспорту, паливо-мастильними матеріалами, 
сміттям. 

При проведенні будівельних робіт зняття рослинного шару ґрунту не 
передбачається (згідно інженерно-геологічних досліджень ІГЕ I (tIV) - насипні 
грунти: піски, з уламками цегли, бетону, щебеню, рідко з прошарками почви, 
будівельне сміття, шлаки, відсипані непланомірно, незалежалі).  

При аварійних ситуаціях попадання палива в ґрунти не очікується. 
Обмеження масштабів розливу паливо-мастильних матеріалів (далі ПММ) 

забезпечується організаційно-технічними заходами, а саме: для заправлення 
автотранспорту на будмайданчику передбачити влаштування спеціального 
майданчику з твердим покриттям, постачання та відпуск паливо-мастильних 
матеріалів в баки будівельної техніки здійснювати спеціалізованим  
транспортом, максимальний обсяг надходження ПММ на будівельному 
майданчику обмежити до 3000 кг одноразово.  

Функціонування об'єкту не створює додаткового негативного впливу на 
ґрунти – не сприяє зниженню їх родючості, не призводить до розвитку процесів 
деградації, виникненню ерозійних процесів. 

При освоєнні території передбачені рішення, які виключають можливості 
виникнення ерозійних процесів або порушення режиму ґрунтових вод. 

 

- Під час  експлуатації планованої діяльності 
Об'єкт планованої діяльності знаходиться в межах існуючої виробничої 

території, яка склалася історично в минулі роки та на даний час знаходиться у 
власності ТОВ «НІЖИН АГРО». Стан земельної ділянки - задовільний. 
Внаслідок наявності навколо майданчика розміщення об'єкта планованої 
діяльності проїзних шляхів, майданчиків для пересування і стоянки автомобілів, 
майданчиків з твердим покриттям, промислової та житлової забудови, 
механічна, транспортна, водна тощо ерозія ґрунтів не спостерігається. 
Підтоплення даної земельної ділянки, що може спричинити підвищення 
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природної вологості ґрунтів під впливом примусового підйому рівня ґрунтових 
вод у зону аерації, також не відбувається. 

Біологічне та/або радіоактивне забруднення ґрунту відсутнє, виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ, які негативно 
впливатимуть на стан ґрунтів, не спостерігається. 

Вплив на ґрунти під час експлуатації планованої діяльності полягає у 
забрудненні території пилом та  сміттям.  

Накопичення відходів очікується в невеликій кількості, в зв'язку з чим 
розроблення спеціальних рішень щодо їх використання та утилізації не потрібно.  

Функціонування об'єкту не створює додаткового негативного впливу на 
ґрунти – не сприяє зниженню їх родючості, не призводить до розвитку процесів 
деградації, виникненню ерозійних процесів. При освоєнні території передбачені 
рішення, які виключають можливості виникнення ерозійних процесів або 
порушення режиму ґрунтових вод. Після закінчення будівництва передбачається 
благоустрій та озеленення території. 

 

1.4.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

1.4.5.1 Оцінка за видами та кількістю відходів під час проведення 
підготовчих та будівельних робіт 

Відходи, що створюватимуться під час виконання підготовчих і будівельних 
робіт, тимчасово зберігатимуться: 
– будівельне сміття - накопичуватиметься в спеціальному облаштованому місці 

в межах території майданчика будівництва; 
– брухт чорних металів - в межах будівельного майданчика на ділянці з твердим 

покриттям; 
– огарки електродів - у штучній металевій пересувній тарі; 
– тара пластикова з-під фарби та розчинників - зберігатиметься в окремому 

приміщенні, закрита кришкою з метою запобігання потрапляння прямих 
сонячних променів і як наслідок нагрівання, що може призводити до випару 
залишків органічних розчинників в атмосферне повітря; 

– тверді побутові відходи від процесів життєдіяльності працюючого 
будівельного персоналу в існуючому контейнері ТПВ, який розміщується на 
території існуючого виробничого майданчика ТОВ “Ніжин-Агро”. 
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По завершенню будівельної діяльності металобрухт з огарками електродів 
передаватимуться на переробку спеціалізованим організаціям, які мають право на 
поводження з металобрухтом. 

Небезпечні відходи, по мірі накопичення, передаватимуться на підставі 
укладених договорів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на 
поводження з небезпечними відходами відповідно ЗУ «Про ліцензування видів 
господарської діяльності». 

В процесі провадження планованої діяльності планується утворення відходів:  
1. від технологічних процесів  

 залишки зернові,  
 некормові залишки зернові, які не можуть бути використані 

(вловлений пил), 
2. від допоміжних процесів:  

 акумуляторні батареї відпрацьовані, 
 нафтопродукти відпрацьовані,  
 ганчір’я промаслене, 
 пісок промаслений, 
 шини автомобільні відпрацьовані, 
 відходи побутові. 

Об’єм відходів від технологічних та допоміжних процесів визначені 
розрахунковим методом. 

 

Відходи, отримані в процесі зварювання  
В процесі будівництва планується витрата 500 кг електродів. 
Об’єм відходів зварювання складатиме 10 % від об’єму використаних 

електродів. 
 

Матеріали обтиральні або забруднені  
Обʼєм утворених відходів при обслуговувані автотранспорту: G=0,2т. 

 

Відходи тари металевої, використаної (код 7710.3.1.07) 
Передбачений об’єм відходів використаних банок від фарбувальних 

матеріалів складе: G=0,2 т. 
 

Річний обʼєм ТПВ і сміття (код 7720.3.1.01) 
Розрахунок кількості твердих побутових відходів відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України №1070 від 10.12.2008 р. «Про затвердження Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів» виконаний за наступною 
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формулою: 
M = n × q×Т×10-3 

де: M - маса відходів, т/рік; 
q - питомий показник утворення відходів, кг/(рік·чол.), q = 0,3 кг/добу 
на одного працівника; 
n – кількість працівників, чол.,  
Т - термін, год/рік,  

 

Акумуляторні батареї відпрацьовані : 
Згідно правил № 417 , терміни служби акумуляторних батарей обмежені: 

 вантажні автомобілі – 20,5 роки або пробіг  не більше 110 тис. км. 

 Підйомно-транспортні засоби – 2,5 роки або 3000 мотогодин. 
Отже, кількість виведених з експлуатації акумуляторів може бути 

розрахована з виразу: 𝑁𝐴 = 𝑎∙𝐿𝐿𝑁  ,  шт/рік 

Де: а – кількість акумуляторів даного типу , встановлених на автомомбілі, 
шт., 

L  – пробіг автотранспортної одиниці з акумуляторами даного типу, тис. 
км/рік 

LN – норматив заміни акумуляторів, тис. км пробігу..  
 

Шини автомобільні відпрацьовані: 
Величину річної кількості відпрацьованих шин можна визначити з виразу: 𝑁 = 𝑎∙𝐿Н  ,  шт/рік 

Де: а – загальна кількість встановлених шин даного типу, шт.,  
L  – пробіг автотранспортної одиниці, км, 
LN – норматив заміни акумуляторів, тис. км пробігу. 
Н – норматив пробігу для даної моделі шин. 
Об’єм шин відпрацьованих розраховується за формулою: 𝑁𝑣 = (1 + к3) ∙ (1 − киз) ∙ ∑ 𝑚, 

Де: к3 – коефіцієнт забруднення шин , к3=0,05, оскільки шини виводяться з 
експлуатації неочищеними. ∑ 𝑚 – загальна вага шин, які вводяться в експлуатацію при заміні 
відпрацьованих, т/рік, 

Киз – коефіцієнт зносу шин ,  в середньому Киз =0,13. 
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Код і найменування відходу прийняті згідно класифікатору відходів ДК 005-

96, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту № 89 від 8.02.1996 р. 
Дані щодо видів і кількості відходів, які утворюються у процесі виконання 

підготовчих і будівельних робіт, а також рішення відносно екологічної та 
санітарної безпеки їх утилізації наведені в наступній таблиці 1.4.29.  

Таблиця 1.4.29 

№
п/
п 

Назва відходу  за 
класифікатором  
відходів ДК 005-

96 

Джерело 
відходу 

Код 
відходів за 

 ДК 005-96 

Клас 
небезпеки 

Кількі
сть, 
т/рік 

Поводження з 
відходами 

1 Масла та мастила 
моторні, 
трансмісійні інші 
зіпсовані або 
відпрацьовані 

Експлуатація 
автотранспорту 

6000.2.8.10 ІІ 0,103 Направляються на 
утилізацію згідно 
вкладених договорів 

2 Батареї свинцеві 
зіпсовані або 
відпрацьовані 

Експлуатація 
автотранспорту 

6000.2.9.04 І 0,133 Направляються на 
утилізацію згідно 
вкладених договорів 

3 Шини зіпсовані 
перед початком 
експлуатації, 
відпрацьовані  
або пошкоджені 

Експлуатація 
автотранспорту 

6000.2.9.03 IV 0,975  

4 Брухт чорних 
металів дріб-

ний.  
Брухт 
кольорових 
металів 

Ремонтні 
роботи – 

технічне 
обслуговуван
ня машин та 
механізмів 

7710.3.1.08 

 

 

7710.3.1.09 

IV 5,2 Направляються на 
вторинну переробку 
згідно укладених 
договорів з 
спеціалізованими 
підприємствами. 

5 Відходи змішані 
будівництва 

Реконструкція 
будівель 

4510.2.9.09 IV 1217,28 

(760,8 

м3) 

Розміщення на 
полігоні ТПВ згідно 
договору 

6 Бій цегли 
матеріалів стіно-

вих кам’яних  

Реконструкція 
будівель 

4510.1.3.02 IV 5000 

шт. 
Повторне 
використання для 
власних потреб  

7 Матеріали 
обтиральні  
 забруднені 

Експлуатація 
автотранспорт
у 

7730.3.1.06 IV 0,2  Направляються на 
утилізацію згідно 
вкладених договорів 

8 Відходи одержані 
у процесах 
зварювання  

 2820.2.1.20 IV 0,05 Зберігатимуться в 
металевих контейне-

рах і передавати-

муться на утилізацію 
спецпідприємствам. 

7 Відходи кому-

нальні  змішані, 
у т.ч. сміття з урн  

Життєдіяльність 
персоналу 

7720.3.1.01 IV 2,96 Розміщення на 
полігоні ТПВ згідно 
договору. 

Разом, т/період будівництва 1226,92  
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Перелік та розрахункова кількість утворення основних видів відходів при 
експлуатації об’єкту наведено в наступній таблиці 1.4.30. 

Таблиця 1.4.30 

№
п/
п 

Назва відходу  
за 

класифікатором  
відходів ДК 

005-96 

Джерело 
відходу 

Код 
відходів за 

 ДК 005-96 

Клас 
небезпеки 

Кількість, 
т/рік 

Поводження з 
відходами 

1 Залишкі зернові 
від очищення 
зерен 

Експлуатація 
підприємства, 
накопичення в в 
мішках 

1561.2.9.04 IV 6000 Відходи потрібно 
реалізовувати на 
корм худобі 

2 Некормові 
залишки 
зернових, які не 
можуть бути 
використані 
(пил) 

Експлуатація 
підприємства, 
накопичення в 
в мішках 

1561.1.1.04 IV 3600 Відходи після 
очищення по мірі 
накопичення 
вивозяться на 
утилізацію. 
 

6 Відходи 
комунальні  
змішані, у т. ч. 
сміття з урн  

Життєдіяльність 
персоналу 

7720.3.1.01 IV 3,18 Розміщення на 
полігоні ТПВ 
згідно договору. 

 

Вплив буде тимчасовий і мінімальний, що суттєво не вплине на стан 
навколишнього природного середовища. 

 
 

 

1.4.6 Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного  
забруднення 

1.4.6.1 Шумовий та вібраційний вплив при проведенні будівельних 
робіт 

При будівництві об'єкту будуть утворюватися шум та вібрація.  

Заходи по зниженню рівня шуму від будівельних машин та механізмів 
можливо розділити на декілька груп. Перша група – конструктивні заходи, які 
пов’язані з покращенням конструкції двигунів та ходової частини машин. Друга 
група – експлуатаційні заходи, які пов’язані з регулюванням двигунів та 
вихлопних систем: зміцнення ходової частини, застосування спеціальних 
глушників.   

Заходи по зниженню рівня шуму при виконанні технологічних процесів 
зводяться головним чином до зниження шуму в його джерелі, тобто до зниження 
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шуму будівельних машин та застосуванню звуковідбивних або 
звукопоглинальних екранів на шляху розповсюдження звуку або шумозахисних 
заходів на самому об'єкті.  

Для звукоізоляції двигунів будівельних машин можливе застосування 
захисних кожухів та капотів з багатошаровим покриттям з гуми, поролону, тощо, 
за допомогою яких рівень звуку понизиться на 5 дБА.  

Для ізоляції локальних джерел шуму можливо використовувати 
шумозахисні екрани, завіси, палатки. 

В тому випадку, коли не вдається знизити рівень звуку від будівельного 
майданчика до допустимого рівня, встановленого на  даній  території, за рахунок  
зниження шуму будівельних машин, необхідно встановлювати на шляху  
розповсюдження шуму звуковідбивні або звукопоглинальні екрани, висотою не 
менше 1 м, що дозволяє знизити рівень звуку від 10 до 20 дБА. При встановленні 
шумозахисних екранів слід враховувати, що технологічні процеси здійснюють 
тимчасовий вплив на навколишнє середовище в порівнянні з періодом 
експлуатації, тому в якості захисних екранів доцільно використовувати збірні 
переносні конструкції з бетонних, залізобетонних, дерев'яних елементів, тощо. 

Деякого зниження рівня звуку від будівельної техніки можливо досягти 
шляхом застосування раціональної технології ведення робіт, яка складається в 
скороченні тривалості робіт будівельних машин, призупинення робіт у вечірні та 
нічні години, виборі раціонального режиму роботи машин. 

При складанні проектів проведення робіт має бути враховано зміни рівня 
звуку залежно від напряму та швидкості вітру, характеру й стану прилеглої 
території, наявності звуковідбивних і поглинальних споруд. 

В результаті роботи будівельних і транспортних машин може виникати 
вібрація ґрунту та штучних споруд, які розташовані поруч. Вібрація від машин 
виникає навіть тоді коли вони працюють в стаціонарному режимі, або при 
незначних переміщеннях. Вібрація виникає, головним чином, внаслідок 
обертового або поступального руху неврівноважених мас двигуна та механічних 
систем машин.  

Боротьба з вібраційними коливаннями полягає в зниженні рівня вібрації 
самого джерела збудження, а також застосуванням конструктивних заходів  на 
шляху розповсюдження коливань. 

Вібрація будівельних машин та механізмів здійснює негативний вплив на 
здоров’я людей, які працюють з ними. 

З метою захисту від шуму при проведенні будівельних робіт передбачено: 
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 розташування працюючих машин на будівельному майданчику з 
врахуванням взаємного звукоогородження та природних перешкод; 

 профілактичний ремонт механізмів. 
 

Розрахунок сумарних рівнів шуму від роботи будівельної техніки 

Основними джерелами шуму на період реалізації прийнятих проектних 
рішень є працюючи двигуни автотранспортної та будівельної техніки.  

Розрахунок очікуваного рівня звуку виконаний за умови одночасної роботи 
не менш чотирьох одиниць техніки. Мінімальна відстань до жилого масиву від 
будмайданчику приблизно 400 м. 

Еквівалентні рівні звуку для будівельної техніки прийняті з “Справочника 
проектировщика. Защита от шума в градостроительстве. Под  редакцией  Осипова 
Л.Г, М, Стройиздат, 1993 год».  

Еквівалентні рівні звуку зовнішнього шуму від ДБМ наведені в таблиці 
1.4.31. 

Таблиця 1.4.31 

Тип ДБМ Еквівалентний рівень шуму, дБА 

Машина бортова  89 

Автомобільний кран 83 

Автосамоскид  91 

Вібратор глибинний 98 

Ескаватор   85 

Бульдозер  80 
 

 

Сумарний рівень звуку від кількох n джерел з постійним або непостійним 
шумом LАсум для розрахункоих точок РТ1 (біля найближчої житлової забудови) 
визначають відповідно ДСТУ –Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова розрахунку рівнів 
шуму в приміщеннях і на територіях» 
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іеквAL дБА 

де:  LАекв. і – рівень звуку від джерела шуму, дБА . Для розрахункових точок 
джерелами шуму є автотранспорт та будівельна техніка. 

Рівні звуку в розрахунковій точці на межі житлової забудови 
визначаються відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 за формулою:  

LА = LWAсум – 20lgr + 10lgФ - 10lgΩ+ ΔLАвідб -  ΔLАпов - ΔLАекр – βАзелl 

де   LА – рівень звуку у розрахунковій точці, дБА       
LWAсум – коригований рівень звукової потужності джерела шуму або 

еквівалентний коригований рівень звукової потужності LWAекв , дБА; 
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𝐿𝑤𝐴сум = 10 lg (∑ 100.1𝐿𝑤𝐴𝑖𝑛
𝑖=1 ) 𝐿𝑤𝐴сум = 106 дБА 

 LWAвідб.  - величина підвищення рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) в 
розрахунковій точці внаслідок відбиття  звуку від великих за розміром 
поверхонь, дБА; LWAвідб. =3n1 

n1   кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку розрахункової 
точки ( n1˂ 3); поверхню  землі не враховують в число n1 якщо відбиття звуку від 
неї вже враховано величиною просторового кута Ω. 

У  випадку, який розглядається, поверхня землі не враховується.  
Для автотранспорту n1 = 1,  тоді  LWAвідб. = 3. 

ΔLАпов  - затухання звуку в атмосфері, дБА; величину зниження рівня звуку 
внаслідок поглинання звуку в атмосфері ΔLАпов , дБА, визначають за графіком 
(рис. 9 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) в залежності від величини показника спектру 
шуму ΔLL-A, який характеризує відносний вміст низькочастотних і 
високочастотних складових у спектрі шуму. 

ΔLL-A визначається відповідно додатку Г за формулою:  
ΔLL-A = ΔLWекв - ΔLWА 

де ΔLWекв  - загальний еквівалентний рівень звукової потужності джерела 
шуму, дБ, визначається згідно п. Г.3, Г.4. 𝐿𝑊екв = 10𝑙𝑔 (∑ 100.1𝐿𝑊𝑖𝑘

𝑖=1 ) 

де  ΔLWі - еквівалентний рівень звукової потужності джерела в і-тій октавній 
смузі частот, дБ; 

К – кількість октавних смуг у спектрі шуму, К =1. 
Для будівельної техніки та автомобільного транспорту  𝐿𝑊екв = 10𝑙𝑔100,1∙106=110 дБА 

ΔLL-A = 106-106=0 дБА. 
Відповідно графіку (рисунок 9 ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) ΔLАпов = 0,5 дБА. 
 ΔLАекр – величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБА, визначають за графіком (рис.10 
ДСТУ Н Б В.1.1-35:2013) в залежності від величини показника спектра шуму ΔLL-

A;  ΔLАекр =0 , оскільки на шляху проходження звуку екранів не має; 
βАзел  - величина зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дбА/м; 
l – ширина смуги зелених насаджень, м; 
Для РТ1 βАзел = 0, оскільки на шляху проходження звуку зелених насаджень 

не має. 
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r - відстань (м) від акустичного центра джерела шуму до розрахункової 
точки; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом, 
Ω - просторовий кут випромінювання звуку; Ω = 2·π (за таблицею 1 ДБН 

В.1.1-35:2013). 

Розрахунковий рівень шуму в розрахунковій точці (житлова забудова на 
відстані 400 м від джерела шуму ) на період будівництва буде складати: 

LАРТІ = 106-15·lg400+10·lg1-10·lg6,28+3-0 -0-0= 106-52+0-7,98+3-0 = 49,02 дБА 

Згідно з таблицею 1 ДБН В 1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і та 
споруд від шуму» та «Державними санітарними нормами допустимих рівнів 
шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової 
забудови», затвердженими наказом МОЗ України №463 від 22.02.2019р для 
території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, припустимий 
рівень шуму становить 55 дБА для денного часу, 45 дБА – для нічного. 

Для забезпечення нормативного рівня звукового тиску на території 
житлової забудови і всередині житлових приміщень в період виробництва 
будівельних робіт передбачені наступні шумозахисні заходи: 

 будівельні роботи, які характеризуються високим рівнем шуму, 
проводити тільки в денний час (заборона робіт з 23.00 до 7.00); 

 для звукоізоляції двигунів будівельних машин застосовувати захисні 
кожухи і капоти з багатошаровими покриттями з сукна товщиною не менше 10 
мм; 

 здійснювати розстановку працюючих машин на будівельному 
майданчику з урахуванням взаємного звуковдбиттям і природних перешкод; 

 вимикання двигунів будівельної техніки під час простоїв; 
 проведення будівельних робіт здійснювати за графіком періодичності 

роботи будівельної техніки, через кожні дві години зупиняти бурхливу техніку 

на 15-20 хвилин; 
 використання будівельної техніки з мінімальними шумовими 

характеристиками. 
Робочі на час проведення робіт повинні бути забезпечені індивідуальними 

спеціальними засобами захисту. Будівельні механізми повинні оснащуватися 
захисними звукоізоляційні кожухами. 

У нічний час вплив шуму виключено, так як роботи в цей час доби не 
виробляються. Необхідно мати на увазі, що вплив шуму зводиться до мінімуму, 
в першу чергу, за рахунок правильних методів організації проведення робіт. 
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На підставі наведених даних можна зробити висновок про акустичну 
чистоту проектованого об’єкта при виконанні шумозахисних заходів і 
дотриманні режимів експлуатації устаткування. Додаткових заходів 
шумозахисту не потребується.  
 

Вібраційне забруднення 

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. 
Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-

монтажних роботах, не перевищують допустимих нормативних значень, згідно 
з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної 
та локальної вібрації». 

1.4.6.2 Шумовий вплив під час провадження  планованої діяльності 

Одним із видів впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації 
об’єкта, що проектується , є шум від основного технологічного обладнання, в 
тому числі: 

 зерносушка : зі сторони вентилятора – 66 дБ, зі сторони пальника - 67 дБ; 
 аспіраційна система №1 - 68 дБ; 
 аспіраційна система №2 - 72 дБ; 
 насос для перекачування СВГ – 80,0 дБ; 

Вказані дані величини шуму, який утворює обладнання, наведені в 
еквівалентних значеннях на підставі паспортів на обладнання. 

Сумарне значення рівня  шуму , який утворюється на території підприємства 
при роботі технологічного обладнання , що мають різні рівні шуму визначається 
за формулою: 𝐿𝑤𝐴сум = 10 lg (∑ 100.1𝐿𝑤𝐴𝑖𝑛𝑖=1 )  

Розрахунок рівня звуку в дБА на межі найближчої житлової забудови (РТ1)  
від джерела шуму, що розташоване на території, виконується за спрощеною 
формулою 39 ДБН В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 
приміщеннях і на територіях»: 

LА = LWAсум – 20lgr + 10lgФ - 10lgΩ+ ΔLАвідб -  ΔLАпов - ΔLАекр – βАзелl 

де   LА – рівень звуку у розрахунковій точці, дБА       
LWAсум – коригований рівень звукової потужності джерела шуму або 

еквівалентний коригований рівень звукової потужності LWAекв , дБА; 
      r - відстань (м) від акустичного центра джерела шуму до розрахункової точки; 
     Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом, Ф = 1 
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     Ω - просторовий кут випромінювання звуку; Ω = 2·π  
(за таблицею 1 ДБН В.1.1-35:2013). 

     ΔLАпов – загасання звуку у атмосфері. 
Еквівалентний загальний рівень шуму від технологічного обладнання на 

території підприємства - 74,56 Дб. 
Розрахунковий рівень шуму в розрахунковій точці (житлова забудова на 

відстані 400 м від джерела шуму ) буде складати: 
LАРТІ = 74,56-20·lg400+10·lg1-10·lg6,28+3-0 -0-0= 74,56 -52,04+0-7,98+3-0 = 

18,54  дБА 

Отже, еквівалентні рівні шуму при експлуатації технологічного обладнання 
підприємства є в межах допустимих. 

Згідно санітарним нормам України, для житлової зони гранично 
допустимий рівень (ГДР) еквівалентного шуму (LАэкв) в денний час складає 
55дБА, у нічний – 45 дБА, ГДР максимального шуму (LАмакс), відповідно, 70 і 60 
дБА. 

Отже, перевищення гранично допустимих рівнів шуму не передбачається. 
Ультразвукові, електромагнітні та іонізуючі випромінювання відсутні. 
 

Світлове, теплове, радіаційне забруднення 

Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при здійсненні 
будівельних робіт відсутні. 

Заходи з забезпечення радіаційної безпеки під час проведення будівельно- 

монтажних робіт, розроблюються відповідно до ДСП 6.074.120-01 (ОСПУ), 
НРБУ-97/Д2000. 

Будівельні матеріали, які використовуються при здійсненні будівельних 
робіт, повинні мати документи про радіаційну якість, що надаються 
постачальниками будматеріалів. 

При передачі Замовникові закінченого об'єкта, будівельна організація 
зобов'язана провести остаточний радіаційний контроль об'єкта. 

З врахуванням вищенаведеного, при здійсненні будівельних робіт світлове, 
теплове та радіаційне забруднення навколишнього середовища не 
передбачається, негативний вплив на довкілля від зазначених факторів не 
очікується. 

 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

70 

1.4.7 Оцінка впливу на рослинний та тваринний світ 

Для будівництва об’єкту знесення зелених насаджень не передбачається, 
згідно Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (Додаток 
Е). 

Проектом вертикального планування забезпечується максимальне 
збереження в природному стані рельєфу місцевості та рослинності. Негативний 
вплив на видове та популяційне різноманіття тваринного світу не 
здійснюватиметься 

На території будівництва планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду України (згідно карти ПЗФ України). Найближчою 
памʼяткою природи є Бороми́ки, який  знаходиться на відстані 0,5 км від  
території  будівництва планованої діяльності.  

Боромики — ботанічний заказник місцевого значення в Україні, 
розташований у межах Ніжинського району Чернігівської області, на захід від 
села Вертіївка.  

Обʼєкти Смарагдової мережі знаходяться на відстані понад 30 км від 
території будівництва планованої діяльності. Враховуючи значні відстані 
об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі до території будівництва,  ТОВ «Ніжин  
Агро » не матиме негативного впливу на ці памʼятки ПЗФ. 

Вплив на рослинний та тваринний світ оцінюється, як незначний. 
 

1.4.8 Оцінка впливу на техногенне середовище 

Розміщення об'єкту виключає несприятливі впливи на навколишнє 
техногенне середовище.  

Реалізація проекту  не впливає на підземні й наземні споруди, культурні 
ландшафти та інші елементи техногенного середовища. 

 Внаслідок цього, вплив проектованої діяльності на навколишнє 
техногенне середовище оцінюється як незначний. 

 

1.4.9 Оцінка впливу на соціальне середовище 

Негативний вплив та погіршення основних соціально-побутових умов 
життєдіяльності населення внаслідок планованої діяльності на навколишнє 
соціальне середовище відсутній. 

Прийняті проектні рішення забезпечують: 
● ефективне функціонування даного об’єкту; 
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● експлуатаційну безпеку даного об’єкту; 
● вимоги охорони праці при експлуатації даного об`єкту. 
На цій підставі, негативної реакції з боку мешканців не очікується. 
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий 

вплив на довкілля практично відсутній під час будівництва і експлуатації об'єкта. 
 
 

 

2  Опис виправданих альтернатив планованої 
діяльності, основних причин обрання 
запропонованого варіанта з урахуванням 
екологічних наслідків 

При прийнятті рішення щодо будівництва планованої діяльності  
розглядався один альтернативний варіант планованої діяльності – будівництво в 
межах існуючої земельної ділянки.  

Будівництво системи автономного газопостачання газом пропан бутаном 
планується з метою альтернативного газопостачання існуючих та проектованих 
сушарок.  

Земельна ділянка під будівництво площею 24,14 га з кадастровим номером 
7423381900:20:001:0027 знаходиться у користуванні ТОВ «Ніжин Агро»  на 
підставі договору оренди землі від 30.09.2010 р. 

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів» ДСП 173-96 п. 5.32 планована діяльність з будівництва 
системи автономного газопостачання газом пропан бутаном відноситься до 5 
класу небезпеки, нормативна СЗЗ =50м. «автозаправні станції з підземними 
резервуарами для зберігання рідкого палива» 

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 400 м від 
найближчого джерела викиду. Нормативна СЗЗ витримується. Вимоги ДСП-173-

96 щодо розміщення об’єкту витримані. 
Розміщення об’єкта забезпечує доступ до всієї необхідної інженерно- 

транспортної інфраструктури. 
Планована діяльність передбачає здійснення автономного газопостачання 

існуючого та проектованого технологічного обладнання, що встановлене на 
існуючій земельній ділянці. Тобто планована діяльність безпосередньо 
прив’язана до діючого об’єкту на конкретній території. Таким чином, 
розміщення системи автономного газопостачання  на інших територіях є 
малоперспективним та недоречним. 

Основний варіант розміщення повністю задовольняє всім вимогам до 
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планованої діяльності, відсутні принципові обмеження щодо неможливості її 
здійснення. 

Територіальна альтернатива 1 обрана в якості основного варіанту 
розміщення планованої діяльності. 

 

Технологічна альтернатива 1 

Технологічною альтернативою 1 передбачається реконструкція діючого 
підприємства з влаштуванням та заміною зерносушарного, транспортного, 
іншого обладнання для доробки та зберігання зерна та встановлення чотирьох 
підземних резервуарів скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) V = 24,99 м3 

кожний, випарника KBV-1500, регуляторної групи продуктивністю 1500 кг/год 
та газопроводів високого та середнього тиску для підключення зерносушильного 
обладнання.  

 

Технологічна альтернатива 2 

В якості технічної альтернативи 2 розглянута реконструкція діючого 
підприємства з аналогічним обладнанням та встановлення чотирьох надземних 
резервуарів СВГ, випарника KBV-1500, регуляторної групи продуктивністю 
1500 кг/год та газопроводів високого та середнього тиску для підключення 
зерносушильного обладнання.  

Однак дана альтернатива не можлива, так як в даному випадку не будуть 
витримані нормативні відстані від надземних резервуарів СВГ до будівель і 
споруд Також при надземному розташуванні резервуарів СВГ можливий 
максимальний об’єм лише по 10 м 3, що в порівнянні з підземними резервуарами 
( по 24,99 м3 ), збільшить кількість разів доставки СВГ на підприємство, а це 
призведе до збільшення кількості викидів в атмосферне повітря від роботи 
автотранспорту та зливно-наливних операцій.  

 Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з 
технологічної та екологічної точок зору для безпечної роботи підприємства з 
урахуванням існуючих розмірів та конфігурації земельної ділянки. Отже, 
технічна альтернатива 1 з підземним розміщенням резервуарів СВГ є 
оптимальним варіантом для роботи об’єкту. 
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3 Опис поточного стану довкілля (базовий 
сценарій) та опис його ймовірної зміни без 
здійснення планованої діяльності 

3.1 Кліматична характеристика району розташування об'єкта.  

Відповідно до ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010 територія будівництва знаходиться 
у I кліматичному районі та характеризується такими кліматичними умовами : 

● клімат району – помірно-континентальний. 
● основний напрям вітрів: влітку – північно-східний, східний, південно-

східний; взимку – північно-західний, західний. 
Середня температура січня -4,9ºС, липня +18,4 ºС. Середньорічна 

температура повітря   +8,0 ºС. 
Таблиця 3.1.1 – Розподіл температур по місяцях 

Місяці, градуси С Рік  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-5,9 -4,9 -0,1 8,0 14,4 17,6 19,2 18,1 12,9 6,9 1,0 3,5 7,0 
 

Зима достатньо довга, порівняно тепла, літо тепле і вологе. Період з 
температурами нижче 0 ºС -  108 діб. Безморозний період складає 182 дні і може 
коливатися від 147 до 215 днів. При цьому середня дата останнього заморозку 
припадає на 17 квітня, першого заморозку – на 16 жовтня. 

Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря менше 0оС 
складає 121 доба. Середньорічна температура повітря складає +7,0 °С, найбільш 
низька вона в січні (мінус 5,9 °С), найбільш висока в липні (19,2 °С). 

Тривалість опалювального періоду, при середній температурі -0,9 оС, 
складає 187 діб. 

Середньорічна сума опадів складає 595 мм. На літо припадає 34% опадів, 
на зиму - 20%, на весну та осінь 22% та 24% відповідно. Товщина снігового 
покриву становить 40 см і лежить він всередньому 95 днів. В окремі зими ця 
величина може коливатися від 23 до 160 днів. Нормативна глибина сезонного 
промерзання глинистих і суглинистих ґрунтів, становить 0,9 м, піщаних і 
супіщаних - 1,1 м. 

Домінуючі вітри: у холодний період південний та південно-західний в 
теплий період - західний та півничний. Максимально можливі швидкості вітру 
17 м/с щорічно, 20-21 м/с один раз на 5-10 років, 22-23 м/с один раз за 15-20 років. 
Повторюваність вітрів, чисельник напрямок вітру у %, знаменник - швидкість 
вітру, м/с. 
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Таблиця 3.1.2 – напрямок і швидкість вітру 
 

Повторюваність напрямків вітру (чисельник) %, середня швидкість вітру по напрямках (знаменник) м/с, 
повторюваність штилів у % 

Північний Північно-

Східний 

Схід-

ний 

Південно-

Східний. 
Південний Південно-

Західний 

Західний Північно-

Західний. 
Штиль 

Січень 

7,6 

4,1 

5,9 

3,6 

9,2 

3,5 

8,5 

3,9 

17,4 

4,5 

19,8 

4,4 

19,7 

4,4 

11,9 

4,3 
11,2 

Липень 

17,0 

4,2 

10,6 

3,8 

7,5 

3,4 

5,7 

3,7 

8,8 

3,8 

11,2 

3,4 

21,2 

3,8 

18,0 

3,9 
21,8 

 

Кліматична характеристика району розташування підприємства наведена 
згідно з листом Чернігівського обласного центру з гідрометеорології № 05/966 
від 18.09.2020  р (Додаток Г). 

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту 
надано в таблиці 3.1.3. 

Таблиця 3.1.3 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року, Т, 0С +24,3 

Середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року, Т, 0С +27,1 

Середня температура найбільш холодного місяця року, Т, 0С -8,1 

Середньорічна роза вітрів , % 

П 

ПС 

С 

ПдС 

ПД 

ПдЗ 

З 

ПЗ 

 

10,0 

10,0 

11,0 

14,0 

12,0 

12,0 

16,0 

15,0 

Швидкість вітру, повторюваністю 5 % і більше, м/с 4-5 

 

3.2 Поточний стан атмосферного повітря 

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря в районі розміщення 
об'єкта планованої діяльності є працюючі двигуни автомобільної техніки, 
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існуючі виробничі об'єкти, які розміщуються на прилеглій території, а також 
виробничі потужності ТОВ “Ніжин Агро”, яке спеціалізується на прийманні, 
очищені, сушінні, зберігання та відпуску зернових культур. За рахунок роботи 
зерноочисного, зерносушильного устаткування, виконання різнопланових 
технологічних операцій в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини 
такі як, азоту діоксид, вуглецю оксид, речовини у вигляді твердих суспендованих 
частинок. За рахунок кумулятивного впливу всіх джерел викиду на базі місцевих 
метеорологічних характеристик і формується фонове забруднення атмосферного 
повітря в районі розміщення об'єкта планованої діяльності. Моніторинг якості 
повітря в с. Вертіївка не проводиться, тому відомості щодо фонового 
забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об'єкта планованої 
діяльності приймаються за даними листа Департаменту екології та природних 
ресурсів Чернігівської ОДА за №04-20/2904 від 29.09.2020р  (додаток Д). 

 Відомості щодо фонового забруднення атмосферного повітря в районі 
розміщення об'єкта планованої діяльності надано в таблиці 3.2.1 

Таблиця 3.2.1 

Код 
речовини 

Найменування забруднюючої 
речовини 

Фонові концентрації, 
мг/м3 

В долях  ГДК, м.р. 
 

301 Діоксид азоту 0,018 0,09 

328 Сажа  0,06 0,4 

330 Ангідрид сірчистий 0,02 0,04 

337 Оксид вуглецю 0,4 0,08 

410 Метан  20,0 0,4 

703  Бенз(а)пірен   0,04мк/100м3 - 

10417 Пил зерновий  0,05 0,25 

2754 Вуглеводні граничні 0,4 0,4 

 

 

3.3 Геологічна будова та підземні води  

Інженерно-геологічні вишукування для реконструкції діючого 
підприємства  з влаштуванням та заміною зерносушарного, транспортного та 
іншого обладнання для доробки та зберігання зерна, системи автоматичного 
газозабеспечення газом пропан-бутаном були виконані відділом геології ПП 
«Інженерно-технічна фірма АІФ» в жовтні 2020р. на підставі технічного 
завдання та договору 20-35 від 07.10.2020р. 

В геоморфологічному відношенні ділянка будівництва розташована в межах 
IV надзаплавної тераси р. Дніпро. 

Рельєф ділянки спланований рівнинний з незначним нахилом в південному 
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напрямку. Абсолютні відмітки поверхні змінюються від 128,00 до 127,00м. 
В геоструктурному відношенні ділянка вишукувань розташована в межах 

центрального грабену північної частини Дніпровсько-Донецької западини. 
Згідно ДБН В.1.1-2014 карт ОСР - 2004 –В ділянка вишукувань розташована 

в зоні 5-ти бальної сейсмічної інтенсивності при 5% імовірності. За сейсмічними 
властивостями ґрунтів ділянка вишукувань відносяться до ІІ-IV категорії. 

У відповідності до ДБН А.2.1-1-2014 (дод. Ж) досліджувана ділянка робіт 
відноситься до: 

 по геоморфологічним умовам до І категорії складності; 
 по геологічним факторам до ІІІ категорії складності; 
 по гідрогеологічним факторам до І категорії складності; 
 по геологічним процесам до ІІI категорії складності; 
 по специфічним ґрунтам до ІІІ категорії складності. 
В цілому ділянка відноситься до ІІІ категорії складності інженерно-

геологічних умов. 
В геологічній будові ділянки, до глибини 18,0м приймають участь сучасні 

та верхньо- та середньочетвертинні відклади. 
Сучасні відклади представленні техногенним (tІV) насипним шаром – І 

потужністю 0,2-1,3м. 
Верхньочетвертинні відклади представленні: еолово-делювіальними 

суглинками та пісками причорноморського горизонту (vdIIIpc), шари ІІ-ІІІ. 
Середньочетвертинні відклади представлені флювіогляціальними 

дніпровського горизонту (fІІdn), супісками шар IV та пісками шар V; озерно-

льодовиковими дніпровського горизонту (lgІІdn) супісками шар VІ. 
Інженерно-геологічна графічна модель будови ділянки наведена на розрізі 

І-І*,II-II,III-III та інженерно-геологічній колонці по св. № 4. 

Геологічний розріз представлений шарами І-VІ, які виділені за даними 
розвідувального буріння згідно з номенклатурним видом ґрунтів з урахуванням 
результатів лабораторних випробувань та статичного зондування. 

За умовами залягання товщу поділено на VІ- шарів в яким відповідають 10 
інженерно-геологічних елементів (ІГЕ ): 

 ІГЕ 1 – насипний грунт - супіщаного складу,, темно-сірий; 
 ІГЕ 2 - пісок дрібний, малого ступеню водонасичення, середньої щільності, з 

лінзами ожелезніння. жовто-сірий; 
 ІГЕ 2а - пісок дрібний, щільний, малого ступеню вологості, з лінзами 

ожелезні- ння жовто-сірий; 
 ІГЕ 3 - суглиноки тугопластичний, лесовидний, просідний, з рідкими прожил- 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

77 

ками карбонатів, жовто-сірий; 
 ІГЕ 4 – супісок пластичний, запісочений, жовто-сірий; 
 ІГЕ-5 - супісок пластичний, запісочений, жовто-сірий місцями з блакитним 

відтінком; 
 ІГЕ 6 – пісок дрібний, середньої щільності, жовто-сірий; 
 ІГЕ 6а – пісок дрібний, щільний, жовто-сірий; 
 ІГЕ-7 – суглинок тугопластичний, блакитно сірий; 
 ІГЕ 8 – суглинок напівтвердий, в крівлі шару запісочений, блакитно-сірий. 

Інженерно-геологічні елементи (ІГЕ) виділені за ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 
20522) (6) на основі просторової мінливості показників фізико-механічних 
властивостей ґрунтів, визначених методом лабораторних аналізів та результатів 
статичного зондування. 

Шар II поділений на ІГЕ 2 і ІГЕ 2а за результатами статичного зондування. 
Шар V поділений на ІГЕ 6 і ІГЕ 6а за результатами статичного зондування. 

Шар IV поділений на ІГЕ 4 і ІГЕ 5 за результами статичного зондування. 
ШарVI поділений на ІГЕ 7 і ІГЕ-8 по консистенції грунтів та результатам 

статичного зондування. 
Для досліджуваної ділянки характерний розвиток ґрунтів з особливими 

властивостями: 
- ґрунти ІГЕ 1 – насипний шар який є неоднорідний; 
- ґрунти ІГЕ-3 - лесовидні суглинки, які при замоканні будуть просідати при 

додаткових навантаженнях; 
Ділянка відноситься до І типу ґрунтових умов за просіданням. Величина 

просідання ґрунтів від власної ваги в разі їх водонасичення відсутня так, як 
побутовий тиск від власної ваги ґрунту на підошву верстви менший за 
початкового просідний тиск. 

Під час вишукувань (жовтень 2020р.) грунтові води залягають на глибині 
9,6-9,9м. від поверхні землі. Абсолютні позначки 118,35-118,47м. 

Максимальний підйом грунтових вод можливий на 2,5м. вище 
зафіксованого при вишукуваннях. 

На контакті ґрунтів ІГЕ-2 з ІГЕ-3 та на контакті ІГЕ 2 з ІГЕ 4 в період 
сніготанення та дощів може формуватися тимчасовий водоносний горизонт типу 

«верховодка». Потужність «верховодки» залежить від гіпсометричної поверхні 
ґрунтів, на яких можливе її формування; інтенсивності і тривалості опадів; 
кліматичних умов, які впливають на розмерзання ґрунтів. 

За ступенем підтоплення ділянка відноситься до потенційно – підтоплених 

«верховодкою». 
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Прогноз змін інженерно-геологічних умов 

Зміни інженерно-геологічних умов ділянки можливі як при будівництва так 
і під час експлуатації споруди. 

Під час будівництва, при довготривалому перебуванні в відкритому 
котловані, можливе зниження якості ґрунтів, через їх перезволоження чи 
морозне здіймання. Закладання фундаментів необхідно проводити слідом за 
відкриттям котловану і зачисткою основи. 

Під час експлуатації споруди зниження якості ґрунтів може відбутися в 
результаті замочування ґрунтів. 

Інших існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних 
процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, 
сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого 
стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) територія 
розміщення об'єкта планованої діяльності не має. 

 

3.4 Водне середовище   

Через с. Вертіївка протікає ріка Смолянка. Відстань від об’єкта планованої 
діяльності до р. Смолянка близько 2 км. 

Смолянка — річка в Україні у Куликівському, Чернігівському й Козелецьк
ому районах Чернігівської області. Ліва притока Десни в басейні Дніпра. Витік 
розташований на сході від села Коростень (Куликівський район), яке 
розташоване на березі цієї річки, далі річка тече через Чернігівський район, де 
протікає Олишівкою, далі в цьому районі на березі річки розташовані 
села Топчіївка, Серединка, Сіножацьке, після чого річка тече в Козелецькому 
районі, де на її березі розташувалися села Копачів та Надинівка, далі річка 
впадає в Десну. Довжина річки-45  км , площа басейну – 398 км 2. 

Враховуючи, що планована діяльність знаходиться на значній відстані від р. 
Смолянка, негативний вплив на водні б’єкти під час будівництва та експлуатації 
відсутній . 

 

3.5  Ґрунт 

Об'єкт планованої діяльності знаходиться в межах існуючої виробничої 
території, яка склалася історично в минулі роки та на даний час знаходиться у 
власності ТОВ “Ніжин Агро”. Внаслідок наявності навколо майданчика 
розміщення об'єкта планованої діяльності проїзних шляхів, майданчиків для 
пересування і стоянки автомобілів, майданчиків з твердим покриттям, механічна, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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транспортна, водна тощо ерозія ґрунтів не спостерігається. Підтоплення даної 
земельної ділянки, що може спричинити підвищення природної вологості 
ґрунтів під впливом примусового підйому рівня ґрунтових вод у зону аерації, 
також не відбувається. 

Біологічне та/або радіоактивне забруднення ґрунту відсутнє, виникнення 
небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ, які негативно 
впливатимуть на стан ґрунтів, не спостерігається. 

 

3.6 Рослинний і тваринний світ 

Загальна площа земель лісового фонду Чернігівської області становить 
713,6 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю - 655,4 тис. га (20,5% 
від загальної площі області). Відсоток площ, вкритих лісом, у різних районах не 
однаковий. Якщо в північних районах лісистість становить від 20 до 41% від 
загальної площі району, то в південних - лише від 7 до 20%. В цілому, санітарний 
стан лісів задовільний.  

На території Чернігівської області ростуть 47 видів судинних рослин, 
занесених до «Червоної книги України», наприклад: баранець звичайний, 
зозулинець шоломоносний, лілія лісова, любка дволиста, пальчатокорінник, 
підсніжник звичайний, діфізіаструм сплюснутий, зозулині сльози яйцевидні, 
косарики черепитчасті, плаун річний, яловець звичайний. 50 видів внесені до 
регіонального „червоного Списку” рідкісних видів судинних рослин, серед них: 
аденофора лілієлиста, астрагал пісковий, багаторядник шипуватий, гронянка 
багатороздільна, осока Гартмана, осока трясучкоподібна, анемона лісова, 
багатоніжка звичайна, верба мирзинолиста, голокучник дубовий, грушанка 
зеленоцвіта, косарики тонкі, щитняк австрійський, коручка темно-червона, 
тирлич звичайний. 

До «Червоної книги України» занесені 8 видів ссавців, зокрема вихухоль 
звичайний, тхір степовий, соня садова, 15 видів птахів, у тому числі лелека 
чорний, орлан-білохвіст, дрофа, беркут. 

Дані щодо поточного стану угруповань біоценозу в районі розташування 
об'єкта планованої діяльності в доступних джерелах інформації відсутні.  Наявна 
виробнича територія, має низький ресурсний потенціал, на якій відсутні рідкісні 
види флори і фауни, що потребують охорони. 

Природно-заповідний фонд області нараховує 651 об'єкт загальною площею 
229,3 тис. га, що становить 7,18% площі області. Природно-заповідний фонд 
складають 8 категорій об'єктів: Ічнянський національний природний парк, 
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регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський», 440 заказників, 132 пам'ятки 
природи, 23 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, 52 заповідні урочища, 
дендропарк «Тростянець», Менський зоопарк. 

Природно-заповідний фонд області характеризується значною кількістю 
об'єктів невеликої площі (більше половини об'єктів мають площу до 100 га), 
переважна більшість з яких гідрологічні (4 заказники загальнодержавного і 260 
заказників місцевого значення, 6 пам'яток природи загальнодержавного 
значення і 24 пам'ятки місцевого значення). 

Флора та фауна перспективного до забудови майданчику – типова для 
регіону. Тваринний світ представлено: ⎯ птахи - жайворонок, перепел, дикі качки 
та інші; ⎯ комахи - перепончатокрилі (джмелі, мурав’ї), твердокрилі (різні види 
жуків), чешуйчатокрилі (метелики) та інші; ⎯ ссавці - миші польові, кроти, зайці, 
лиси та інші. На території, що відведена під забудову заповідні зони відсутні, 
тому спеціальні заходи по охороні тваринного світу і гідробіоната не передбачені 
проектом.  

3 метою охорони рослинного світу, проектом передбачається:  
1. Максимальне збереження зелених насаджень, які мають задовiльний та 

хороший стан.  
2. Огородження дерев'яними коробами дерев, що залишаються в межах 

забудови з метою збереження їх від пошкоджень та створення сприятливих умов 
для їх життєдіяльності; 

3. Висадка дерев, чагарників, улаштування газону звичайного.  
 

3.7 Опис ймовірної зміни базового сценарію без провадження 
планованої діяльності 

Існуюче забруднення атмосферного повітря, в основному формується за 
рахунок існуючих джерел викиду забруднюючих речовин та роботи 
транспортних засобів, тому без провадження планованої діяльності зміни стану 
атмосферного повітря в сторону погіршення та/або поліпшення не 
відбуватиметься. 

Якісний стан водного середовища в основному формується за рахунок 
існуючих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та поверхневого стоку, 
який надходить у водні об'єкти в період сніготанення та/або дощів. Без 
провадження планованої діяльності зміни хімічного складу води водних об'єктів 
також не відбуватиметься. 
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Зміни показників забруднення ґрунту (хімічного, біологічного), які у 
штатній ситуації в основному формується внаслідок вмісту хімічних речовин у 
викидах, воді, виробничих і побутових відходах, без провадження планованої 
діяльності не очікується. 

Зміни стану геологічного середовища без провадження планованої 
діяльності також не відбуватиметься. 

Враховуючи, що домінуючим фактором розвитку біоценозів є природні 
процеси зміни стану рослинного і тваринного світів без провадження планованої 
діяльності є малоймовірними. 

 
 

4 Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають 
впливу з боку планованої діяльності та її 
альтернативних варіантів 

Основними видами впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище може бути вплив на:  

 

4.1 Вплив на повітряне середовище  

Вплив на атмосферу при виконанні підготовчих та будівельних робіт 
будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних 
механізмів та автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних 
робіт, при пересипці ґрунту, щебню та піску. Вплив на повітряне середовище під 
час будівництва - тимчасовий, викиди незначні і не перевищуватимуть гранично 
- допустимі концентрації шкідливих речовин у атмосферне повітря. 

Вплив під час експлуатації об'єкту  планованої діяльності незначний та 
допустимий. Основними джерелами впливу будуть викиди забруднюючих 
речовин при роботі підприємства та  виконанні операцій наливу газу 
вуглеводневого скрапленого, запобіжні клапани резервуарів під час зберігання 
СВГ.  

Максимальні масові величини секундних викидів, що формують 
потужність і зону впливу об'єкта не створюватимуть надмірних концентрацій 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери в незалежності від 
прийнятої технічної та/або територіальної альтернативи планованої діяльності.  

Враховуючи з викладеного, вплив на атмосферне повітря з боку 
планованої діяльності та її альтернативних варіантів ймовірно відбуватиметься і 
матиме локальний та довгостроковий характер, однак потужність впливу 
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знаходитиметься в межах нормативних значень, встановлених для атмосферного 
повітря населених пунктів. 

 

4.2 Вплив на клімат та мікроклімат 

Негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті 
планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту 
відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості 
кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Кліматичні умови в місці розташування об’єкту планованої діяльності 
сприяють розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 
Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери внаслідок несприятливих кліматичних умов не передбачається. 

Можливості виникнення кліматичних умов, що сприяють розповсюдженню 
шкідливих видів фауни і флори відсутні. 

Особливі кліматичні умови, що сприятимуть зростанню інтенсивності 
впливів планової діяльності на навколишнє середовище, також відсутні. 

Враховуючи вище наведене, впливу на клімат, мікроклімат з боку 
планованої діяльності та її альтернативних варіантів ймовірно не 
відбуватиметься. 

 

4.3 Вплив на водне середовище 

Під час експлуатації підприємства використання водних обʼєктів не 
планується. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не здійснюється.  

Системи водопостачання та водовідведення, існуючі, герметичні; витоків 
при нормальній експлуатації немає, забруднення підземних вод господарсько-

побутовими стоками відсутня. Водопостачання для технологічних потреб не 
передбачається. Для санітарних і пожежних потреб, буде використовуватись 
водопостачання та каналізація існуючого підприємства. Господарсько-побутове 
водопостачання та водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов. 

Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від 
планованої діяльності не передбачається, тому гідрологічний фактор довкілля в 
частині стану поверхневих і підземних вод ймовірно не зазнає прямого впливу. 
Вплив на водне середовище під час експлуатації об'єкту відсутній. 
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4.4 Вплив на земельні ресурси  

При експлуатації планованої діяльності вплив на земельні ресурси 
відсутній. При проведенні будівельних робіт  - вплив тимчасовий. 

 

4.5  Вплив на ґрунти 

При проведенні будівельних робіт передбачається зняття рослинного шару 
ґрунту не передбачається.   

При аварійних ситуаціях попадання палива в ґрунти не очікується. У разі 
незначного забруднення ґрунтів у період будівництва автотранспортом, 
забруднений паливо-мастильними матеріалами шар ґрунту зніматиметься та 
передаватиметься на подальшу утилізацію відповідним організаціям. 

Вплив на ґрунти під час експлуатації планованої діяльності полягає у 
забрудненні території пилом та  сміттям.  

З боку планованої діяльності ймовірно зазнає впливу хімічний склад ґрунту 
за рахунок присутності у викидах та відходах об'єкта планованої діяльності 
забруднюючих речовин, що надходитимуть в ґрунт з повітря та  разом з 
дощовими і талими водами. Ймовірний вплив з боку планованої діяльності та її 
альтернатив на хімічний склад ґрунту матиме довгостроковий, однак локальний 
характер. 

Об'єкт планованої діяльності розташовується в межах існуючого 
виробничого майданчика ТОВ “Ніжин Агро”. Вилучення додаткових земельних 
ділянок як на період провадження планованої діяльності, так і на період 
виконання підготовчих робіт не відбуватиметься. Ймовірний вплив на земельні 
ресурси з боку планованої діяльності та її альтернатив відбуватиметься, матиме 
довгостроковий, однак локальний характер, та не призведе до безповоротного 
погіршення стану ґрунтового покриву земельної ділянки. 

 

4.6 Вплив на рослинний та тваринний світ 

Будівництво планованої діяльності - вплив на флору та фауну не 
здійснюватиме. Знесення зелених насаджень не передбачається  (Додаток Е). 
Усі роботи з благоустрою території підприємства будуть виконані. 

На території планованої діяльності відсутні рідкісні види тварин та рослин, 
які занесені до Червоної Книги  України. Негативний вплив на видове та 
популяційне різноманіття тваринного світу не здійснюватиметься. 

Зміни стану флори, фауни і біорізноманіття з боку планованої діяльності 
та її альтернатив не відбуватимуться, та не призведуть до погіршення стану 
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даних факторів довкілля в місці розташування планованої діяльності та на 
прилеглих територіях. 

 

4.7 Вплив на геологічне середовище 

Проектована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не 
потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної  

 

структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних та 
екзогенних явищ природного та техногенного походження (зсувів, селів, 
сейсмічного стану та ін.). 
 

4.8 Вплив на техногенне середовище 

Реалізація проєкту не впливає на підземні й наземні споруди, культурні 
ландшафти, пам’ятники архітектури, історії та культури й інші елементи 
техногенного середовища. 

Внаслідок цього, вплив об’єкту, що проектується, на навколишнє 
техногенне середовище оцінюється, як незначний. 

 

4.9 Вплив на соціальне середовище 

Експлуатація об´єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан 
здоров’я населення прилеглої території.  

За результатами виконаних розрахунків рівень соціального ризику по 
критерію забруднення атмосферного повітря визначений в розмірі 5,42×10-6  і 
згідно таблиці 2 Методичних рекомендацій  вважаєтеся прийнятним. 

Основні соціально-побутові умови проживання місцевого населення не 
зміняться. За результатами розрахунків приземних концентрацій забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери, наведених у додатку Н, очікувані 
концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони 
знаходитимуться в межах нормативних ГДК для населених місць. 

Враховуючи викладене вище, негативного впливу з боку планованої 
діяльності та її альтернатив на стан здоров’я, захворюваність, умови 
життєдіяльності населення не відбуватиметься. 

 

4.10 Вплив на біорізноманіття 

Під час реалізації  планованої діяльності вплив на біорізноманіття 
відсутній. 
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4.11 Вплив на ПЗФ та Смарагдову мережу України 

На території будівництва планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду та Смарагдової мережі України (згідно карти ПЗФ України). 
Найближчою памʼяткою природи є Бороми́ки, який  знаходиться на відстані 0,5 
км від  території  будівництва планованої діяльності.  

Боромики — ботанічний заказник місцевого значення в Україні, 
розташований у межах Ніжинського району Чернігівської області, на захід від 
села Вертіївка.  

Обʼєкти Смарагдової мережі знаходяться на відстані понад 30 км від 
території будівництва планованої діяльності. Враховуючи значні відстані 
об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі до території будівництва,  ТОВ «Ніжин  
Агро » не матиме негативного впливу на ці памʼятки ПЗФ. 

Місце розташування природоохоронних територій Чернігівської області 
зображено на рис.1. 

Рис. 1  

 
Примітка: 

1. Ботанічний заказник місцевого значення Урочище «Лисарівщина» - 
відстань до об’єкта планованої діяльності близько 20 км, 

2. Ботанічний заказник місцевого значення Боромики – відстань до об’єкта 
планованої діяльності близько 5 км, 

3. Ботанічний заказник місцевого значення «3аячі сосни» - відстань до об’єкта 
планованої діяльності близько 10 км. 
 

Місце розташування природоохоронних територій Смарагдової мережі  
зображено на рис.2. 

Територія планованої діяльності  
ТОВ  «Ніжин Агро» 

1 

2 
3 
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Рис. 2  Розташування об’єктів Смарагдової мережі  

 
Примітка: 

1- Соснинський  (відстань близько 20 км),  
2- Нижнє Подосення (відстань близько 40 км); 
3- Чернігівське Подосення (відстань близько 30 км),  
4- Дорогинський  (відстань близько 30 км). 

Враховуючи значні відстані об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі до 
території будівництва планованої діяльності, ТОВ «Ніжин Агро» не матиме 
негативного впливу на ці памʼятки ПЗФ. 
 

 
  

Територія планованої діяльності  
ТОВ  «Ніжин Агро» 

1 

2 

3 

4 
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5 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля 
планованої діяльності 

Під час виконання підготовчих та будівельних робіт при будівництві  
передбачається  вплив  на стан навколишнього середовища: 

1. На атмосферне повітря: 
 при роботі ДВЗ автотранспорту, що здійснює доставку обладнання; 
 при здійсненні зварювальних робіт; 
 при фарбуванні металевих поверхонь; 
 при здійсненні земляних робіт. 

2. Шумовий вплив: 
- при роботі автотранспорту, здійсненні зварювальних робіт. 

3. На ґрунти: 
 за рахунок утворення відходів при виконанні будівельних робіт. 

При експлуатації  - очікуваний вплив буде довгостроковий, оскільки 
робота підприємства планується постійно. 

Під час провадження планованої діяльності передбачається  вплив  на стан 
навколишнього середовища: 

1. На атмосферне повітря: 
 від процесів роботи технологічного обладнання  підприємства; 
 викиди при виконанні операцій зберігання та наливу газу 

вуглеводневого скрапленого. 
2. Шумовий вплив: 

 при роботі технологічного обладнання підприємства. 
3. На ґрунти: 

 за рахунок утворення відходів при експлуатації обʼєктів. 
 

 

5.1 Використання у процесі провадження планованої діяльності 
природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 
біорізноманіття 

5.1.1 Використання  земель 

Земельна ділянка під будівництво площею 24,14 га з кадастровим номером 
7423381900:20:001:0027 знаходиться у користуванні ТОВ «Ніжин Агро»  на 
підставі договору оренди землі від 30.09.2010 р. Додаткове використання земель 
не передбачається. 
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5.1.2 Використання ґрунтів  

В процесі виконання підготовчих та будівельних робіт  відбудеться зрізання 
та виймання, а також переміщення ґрунту. Проектом передбачено виконання 
земляних робіт з мінімальним використанням земляних мас виїмок і насипів. 

В процесі планованої  діяльності використання ґрунтів не передбачається. 
При дотриманні технологічних рішень будівництва вплив на ґрунти очікується 
як незначний.  Функціонування об'єкту не створює додаткового негативного 
впливу на ґрунти – не сприяє зниженню їх родючості, не призводить до розвитку 
процесів деградації, виникненню ерозійних процесів. 

 
 

5.1.3 Використання водних ресурсів 

На період виконання підготовчих і будівельних робіт, а також на період 
провадження планованої діяльності для забезпечення питних і санітарно-

гігієнічних умов використовується існуюча система централізованого 
водопостачання. Джерелом водопостачання є води з підземного водоносного 
горизонту, які видобуваються існуючою артезіанською свердловиною № 3, яка 
розміщуються в с. Вертіївка в межах виробничого майданчика ТОВ “Ніжин 
Агро”. Питні підземні води використовуються на підставі діючого Дозволу на 
спеціальне водокористування №56- А/Чрн. від 09.04.2014 року, виданого 
Департаментом екології та природних ресурсів  (додаток В). 

Витрати води на забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб 
існуючого персоналу, що задіяний на обслуговуванні об'єкта планової 
діяльності, становить 1,05 м3/добу та 264,6 м3/рік.  

Планові витрати води на період будівництва об'єкта планованої діяльності 
складають 2,143 м3/добу та 231,648 м3/період будівництва. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння згідно ДБН В.2.2-8-98 складають 
20 л/с. Відновлення протипожежного запасу води у пожежних резервуарах 
відбувається за допомогою пожежних рукавів від існуючого водопроводу 
підприємства. 

Стічні води від процесів життєдіяльності персоналу відводитимуться в 
каналізацію існуючого підприємства. Згідно внутрішнім технічним умовам 
дощові води будуть відводитись в існуючу систему дощової каналізації. Інше 
інженерне забезпечення об'єкта планованої діяльності Проектом не 
передбачається. 
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5.1.4 Використання біорізноманіття 

Використання біорізноманіття під час провадження планованої діяльності  
не передбачається.  

 

5.2 Оцінка впливу на повітряне середовище 

Вплив на атмосферу при виконанні підготовчих та будівельних робіт 
будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних 
механізмів та автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних 
робіт, при пересипці ґрунту, щебню та піску. 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в 
атмосферне повітря від процесів будівництва планованої діяльності, що 
проектуються,  наведений в наступній таблиці 5.2.1. 

Таблиця 5.2.1 

Код 
речовини 

Назва речовини ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

123 Залізо та його сполуки 0,04 3 0,03 0,0005 

143 Манган та його сполуки   2 0,00025 0,0005 

301 Діоксид азоту 0,2 3 0,182 0,0191 

323 Кремнію оксид 0,02 - 0,00023 0,0005 

328 Сажа  0,15 3 0,02 0,001 

330 Діоксид сірки  0,5 3 0,025 0,0112 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,217 0,141 

342 Фтористий водень 0,02 2 0,00029 0,0006 

343 Фториди  0,03 2 0,00023 0,0005 

410 Метан  50,0 - 0,00145 0,0008 

616 Ксилол  0,2 3 0,0072 0,0053 

703 Бенз(а)пірен 1×10-5 1 0,00001 0,0112 

11812 Діоксид вуглецю - - 18,2 8,83 

11815 Оксид діазоту - - 0,0043 0,32х10-3 

2902 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинок) 

0,5 3 0,024 0,034 

2752 Уайт-спірит  1 - 0,0108 0,008 

2754 НМЛОС - - 0,048 0,0269 

Загальний викид забруднюючих речовин: 
 Парникові гази: 

0,5665 

18,204 

0,2611 

8,83 
 

Розрахунок розсіювання при роботі будівельної техніки доцільний по азоту 
діоксиду та бенз(а)пірену з урахуванням фонового рівня забруднення по 
населеному пункту. Максимальна концентрація азоту двоокису при одночасній 
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роботі спецтехніки на межі найближчої житлової забудови КТ8-0,48 ГДК, КТ9 – 

0,29 ГДК, що не перевищує гранично допустимої концентрації NO2 (1,0ГДК). 
Максимальна концентрація бенз(а)пірену  при одночасній роботі спецтехніки на 
межі найближчої житлової забудови КТ8-0,43 ГДК, КТ9 – 0,23 ГДК, що не 
перевищує гранично допустимої концентрації (1,0ГДК). 

 

Вплив під час експлуатації об'єкту  планованої діяльності  допустимий. Під 
час експлуатації об’єкта планованої діяльності основними джерелами впливу на 
навколишнє середовище будуть викиди забруднюючих речовин від 
технологічних процесів при роботі підприємства та  виконанні операцій наливу 
газу вуглеводневого скрапленого, запобіжні клапани резервуарів під час 
зберігання СВГ. 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в 
атмосферне повітря від процесів  провадження планованої діяльності, що 
проектуються  наведений в наступній таблиці 5.2.2. 

Таблиця 5.2.2 

Код 
речовини 

Назва речовини ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

183 Ртуть  0,0003 1 0,00001 0,000048 

301 Діоксид азоту 0,2 3 0,7412 5,7889 

328 Сажа  0,15 3 0,0025 0,0001 

330 Діоксид сірки  0,5 3 0,0015 0,00005 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,2695 1,9949 

402 Бутан  200,0 4 0,8168 4,6152 

410 Метан  50 - 0,015 0,1153 

703 Бенз(а)пірен - 1 0,000011 0,0000003 

- Діоксид вуглецю - - 693,18 5500,95 

- Оксид діазоту - - 0,00154 0,0119 

10304 Пропан  65,0 - 0,8169 4,6152 

10417  Зерновий пил  0,2 3 0,6496 0,6 

1715 Метилмеркаптан  0,0001 - 5,965х10-5 1,84х10-5 

Загальний викид забруднюючих речовин: 
 Парникові гази: 

3,2980 

693,196 

17,6144 

5501,08 

 

 

Оцінка впливу джерел забруднення атмосферного повітря 

 від проектованого обʼєкту 

З метою визначення ступеню впливу проектованих джерел викидів 
забруднюючих речовин  на стан атмосферного повітря  був виконаний 
розрахунок розсіювання забруднюючих речовин. 
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Розрахунок виконувався по програмному продукту «Еол 2000 h». Як 
розрахунковий прийнятий майданчик 2000х2000 м. з кроком сітки 50 м. При 
розрахунку розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери 
також враховувалися фонові концентрації. Для речовин, по яким не вказані 
фонові концентрації для  району розміщення будівництва , фонові концентрації 
прийнято 0,4 ГДК відповідно до ОНД-86. 

Аналіз розрахунків проводився на межі нормативної СЗЗ та найближчої 
житлової забудови.  

Для аналізу впливу визначені контрольні точки (КТ) від діючих джерел 
викидів: на межі санітарно-захисної зони (КТ-2 – КТ-6) – 100 м. та на межі 
найближчої житлової забудови (КТ-7) – 400 м., (КТ-8) – 500 м. Розташування 
точок приведено на ситуаційній карті-схемі (Додаток Л). Приземні концентрації 
в контрольних точках (в частках ГДК) приведені в таблиці 5.2.3. 

Таблиця 5.2.3 
 

 

Назва 
забруднюючої 

речовини 

 

 

Максимальні концентрації на межі СЗЗ з 
урахуванням фону,  

частки ГДК 

На межі 
найближчої 

житлової забудови 
з урахуванням 

фону, частки ГДК 

 

 

Фонова концентрація 

КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 КТ6 КТ7 КТ8 КТ9 Часток ГДК мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оксиди азоту 0,37 0,28 0,31 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,09 0,18 

Оксид вуглецю  0,08 0,082 0,084 0,083 0,083 0,082 0,083 0,083 0,08 0,4 

Суспендовані твер- 

ді частки (сажа) 
0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,4 0,06 

Діоксид сірки 0,04 0,041 0,042 0,042 0,041 0,041 0,041 0,044 0,04 0,02 

Метан  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 20 

Бенз(апірен) 0,42 0,46 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,46 0,4 0,4мкг
/100м3 

Метилмеркаптан 0,41 0,42 0,43 0,54 0,48 0,46 0,41 0,4 0,4 0,00004

Пропан  0,4 0,4 0,41 0,46 0,43 0,43 0,4 0,4 0,4 26 

Бутан  0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,4 80 

Пил зерновий 0,54 0,54 0,53 0,47 0,42 0,48 0,38 0,41 0,4 0,08 

Ртуть металічна  0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,003 

гр.сумм. №31 
(NOx+SO2) 

0,41 0,32 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 - - 

 

Згідно результатів розрахунку розсіювання, значення приземних 
концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та 
найближчих житлових забудов не перевищують ГДК. 

Результати розрахунку розсіювання показують, що планована діяльність 
практично не впливає на стан атмосферного повітря, величини концентрацій 
знаходяться на рівні фонового забруднення. Перевищення нормативів ГДК 
відсутнє по жодному з шкідливих компонентів на межі санітарно-захисної зони 
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та найближчої житлової забудови. Таким чином рівень впливу об’єкту на стан 
атмосферного повітря визначається як допустимий. 

 

5.3 Оцінка впливу на водне середовище 

Системи водопостачання та водовідведення, існуючі, герметичні; витоків 
при нормальній експлуатації немає, забруднення підземних вод господарсько-

побутовими стоками відсутня. Водопостачання для технологічних потреб не 
передбачається. Для санітарних і пожежних потреб, буде використовуватись 
водопостачання та каналізація існуючого підприємства. Господарсько-

побутове водопостачання та водовідведення здійснюється відповідно до 
технічних умов. Вода повинна відповідати вимогам ДержСанПіН 383 «Вода 
питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного 
водопостачання».  

Експлуатація об’єкту не передбачає скидання стічних вод у водні об’єкти. 
Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої 
діяльності не очікується. 

Ґрунтуючись на викладеному, можна зробити наступний висновок: вплив 

процесу будівництва та експлуатації не матиме прямого впливу на водне 
середовище, так як безпосереднє скидання у водне середовище відсутнє. 
 

5.4 Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне 
забруднення 

 Одним з основних джерел негативного впливу, разом з викидами 
забруднюючих речовин в атмосферу, є шумовий вплив від руху транспортних 
засобів під час проведення будівельних робіт. Сумарний рівень шуму від 
будівельного майданчика складає 49,02 дБА. Згідно з Державними санітарними 
правилами планування і забудови населених пунктів № 173, допустимі 
максимальні рівні шуму на території, прилеглій до житлової забудови складає 55 
дБА вдень та 45 дБА вночі. 

На підставі наведених даних можна зробити висновок про акустичну 
чистоту проектованого об’єкта при виконанні шумозахисних заходів і 
дотриманні режимів експлуатації устаткування. Додаткових заходів 
шумозахисту не потребується. Будівництво майданчика має тимчасовий 
характер. Після закінчення будівництва будуть ліквідовані всі тимчасові 
споруди. 
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Одним із видів впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації 
об’єкта, що проектується , є шум від основного технологічного обладнання.  

При розрахунку рівнів шуму на межі  житлової забудови  очікуванні рівні 
шуму LАтер(РТ1)=18,54 дБА. 

Згідно результатів розрахунків встановлено, що рівні звукового тиску не 
перевищують нормативних показників (55 дБА вдень та 45 дБА вночі), отже 
шкідливого впливу акустичного навантаження на житлову забудову не 
відбувається.  

Планована діяльність не створює додаткового світлового, теплового та 
радіаційного забруднення. 

 

5.5 Операції у сфері поводження з відходами 

Під час проведення будівельно-монтажних робіт планується утворення 
наступних відходів: 

 відходи мастильних матеріалів; 
 відходи виробничо-технологічні, що утворюються при будівництві 

(будівельне сміття); 
 відходи комунальні (міські) змішані;  
 відходи, отримані в процесі зварювання;  
 відходи тари металевої, використаної, в тому числі дрібної.  
Побутові відходи та сміття від майданчика будівництва збираються у 

контейнери, вивозяться на договірних умовах. 
В процесі провадження планованої діяльності планується утворення відходів:  

 від технологічних процесів  
 залишки зернові,  
 некормові залишки зернові, які не можуть бути використані 

(вловлений пил), 
 від допоміжних процесів:  

 акумуляторні батареї відпрацьовані, 
 нафтопродукти відпрацьовані,  
 ганчір’я промаслене, 
 пісок промаслений, 
 шини автомобільні відпрацьовані, 
 шлам очищення від стічних вод, 
 відходи побутові. 

Перелік та обсяги відходів приведені в таблицях 1.4.28,  1.4.29. 
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Всі відходи повинні тимчасово зберігатися на спеціально відведених 
майданчиках у роздільних контейнерах. По мірі накопичення вони передаються 
спеціальним організаціям для утилізації. 

З метою зменшення негативного впливу відходів на навколишнє 
середовище на період будівництва передбачається: 

 регулярне транспортування будівельних матеріалів по мірі руху 
будівництва, без складування великих партій на будмайданчиках; 

 тимчасове складування будівельних відходів на території  
будмайданчика в спеціально відведених місцях; 

 наявність на ділянках виконання робіт пересувних контейнерів для 
відходів металу, дерев’яних кріплень, тари; 

 наявність контейнерів для промасленого ганчір'я та піску, які забруднені 
нафтопродуктами; 

 обов’язковий вивіз та наступна утилізація будівельного сміття, який 
надходить з будівельного майданчика, заключення договору між  
генеральною будівельною підрядною організацією  та організаціями по 
переробці виробничих відходів. 

Вплив об’єкту в частині  поводження з відходами оцінюється як екологічно 
допустимим. 

 

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

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 
повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і 
канцерогенних ефектів, а також визначення соціального ризику.  

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення 
виконана відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я 
населення від забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ 
України, № 184 від 13.04.2007. 

 

5.6.1 Оцінка ризику планованої діяльності для здоров‘я населення  

Оцінка неканцерогенного ризику 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 
індексу небезпеки (HI) за формулою: 
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HI=∑HQi,  

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються : 
  HQi=Сi/Rf·Ci 

де Cі  – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  

Rf·Ci–референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3. 
 

Для визначення приземних концентрацій на межі житлової  забудови в 
долях ГДК застосовуються дані програмного  продукту  ЕОЛ 2000(h). 

 

Таблиця 5.6.1 – Вихідні дані 
 

Найменування 

забруднюючої речовини 

Вклад 

підприємства Сф, мг/м3 

Референтна 

конц., мг/м3 

HQ 

Діоксид азоту 0,1224 0,04 3,06 

Оксид вуглецю 0,036 3,0 0,012 

Сірки діоксид  0,0008 0,08 0,01 

Метилмеркаптан  0,000016 0,001 0,016 
 

 

 

Таблиця 5.6.2 - Критерії неканцерогенного ризику 
Характеристика ризику Коефіцієнти небезпеки, (HQ) 
Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менший ніж 1 

Гранична величина прийнятого ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів 
зростає пропорційно збільшено HQ 

Більший ніж 1 

 

∑HQi  = 3,1  ˃ 1 - Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшеню HQ. 

Отже, не канцерогенний ризик для здоров’я населення при впливі 
забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів провадження 
планової діяльності, можна вважати допустимим, ризик виникнення шкідливих 
ефектів у населення розглядається як зневажливо малий. 

 

Оцінка канцерогенного ризику 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, 
яким властива канцерогенна дія, розраховується згідно: 

ICRi= Cі × URi,  

Де: Cі – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;  

URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 
Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СRa), визначається за формулою: 
СRa=∑ ICRi    

Де:  ICRi –канцерогенний ризик i-ої речовини. 
Канцерогенний ризик за комбінованої дії -0.  
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Таблиця 5.6.3 - Оцінка канцерогенного ризику здійснюється 
Найменування речовини Вклад 

підприємства 

Сф, мг/м3 

URi, Індивідуальний канцерогенний 
ризик 

Бенз(а)пірен 0,00000024 0,886 2,1 х 10-7 

 

Таблиця 5.6.4 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 
Рівень ризику1 Ризик протягом життя1 

Неприйняний для професійних контингентів і 
населення 

Більший за 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і не 
прийнятний для населення 

10-3–10-4 

Умовно прийнятний 10-4–10-6 

Прийнятний Менший за 10-6 
     

Визначений індивідуальний ризик становить 2,1 х 10-7, а отже, за 
класифікацією відповідно до «Методичних рекомендацій …»» затверджених 
Наказом МОЗ України, № 184 від 13.04.2007, рівень ризику визначається як 
прийнятий. 

Комбінована дія декількох канцерогенних речовин відсутня, ризик 
комбінованої дії не визначався. 
 

5.6.2 Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи 
людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, 
та особливостей природно-техногенної системи.  

Оціночне значення  соціального ризику визначається: 
   

де Rs   – соціальний ризик, чол/рік; 
СRi– екологічний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин 

 забруднюючих атмосферу техногенного походження; 
Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської  
діяльності, до площин об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки  
одиниці, Vu = 0,47; 

N – чисельність населення.  N=3849 чол. 
 Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або 

приймається 70 років), чол/рік; 
Nр – коефіцієнт,  що визначається за формулою для будівництва: Np = ∆Np/N 

)1( puas N
T

N
VCRR 



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

97 

∆Np – кількість додаткових робочих місць (∆Np=0). 

 

Таблиця 5.6.5 – Класифікація рівнів соціального ризику 

Рівень ризику1 Ризик протягом життя1 

Неприйнятний для населення для професійних контингентів Більший за 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і не прийнятний 
для населення 

10-3–10-4 

Умовно прийнятий 10-4–10-6 

прийнятий Менший за 10-6 
 𝑅𝑠 = 2.1 ∙ 10−7 ∙ 0.47 ∙ 384970 ∙ (1 − 0) = 5.42 ∙ 10−6 

Рівень соціального ризику впродовж життя для даного об’єкту складає 
5,42×10-6 чол./рік, і є умовно прийнятним для планової діяльності відповідно 
класифікації рівнів соціального ризику. 

 

5.7 Кумулятивний вплив 

За оцінками, проведеними в інших розділах цього звіту, вклад планованої 
діяльності знаходиться в нормативних межах. Кумулятивний вплив обʼєкту та 
сусідніх підприємств, які є забруднювачами атмосфери, з урахуванням їх видів 
діяльності, знаходиться в допустимих межах та вважається прийнятим. 

Враховуючи, що вплив планованої діяльності локальний, обмежений місцем 
і часом виконання робіт, після завершення робіт стан довкілля повернеться до 
поточного, залишкові впливи відсутні. Тому можна стверджувати, що 
функціонування планованої діяльності не створить негативного кумулятивного 
ефекту. 

Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 
поширитися вплив, відсутні. 
 

5.8 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер 
і масштаби викидів парникових газів, та чутливість 
діяльності до зміни клімату 

Основними факторами впливу на клімат є: 
- хімічне забруднення атмосфери; 
- теплове забруднення повітряного басейну; 
- зміна водного режиму району. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності 
впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 
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Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери є незначним та 
допустимим. Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається. 

Зміна водного режиму не планується. 
Додатковий викид парникових газів не передбачається.. У зв’язку з 

планованим будівництвом збільшення потужності викидів парникових газів у 
повітря  не планується. 

Експлуатація залізничної колії не матиме впливу на клімат, чутливість 
діяльності до зміни клімату не очікується. 

 

5.9  Технології і речовини що використовуються 

Передбачається реконструкція діючого підприємства з влаштуванням та 
заміною зерносушарного, транспортного, іншого обладнання для доробки та 
зберігання зерна, системи автономного газопостачання газом пропан-бутаном. 

Обладнання та устаткування підприємства забезпечує повноцінний 
післязбиральний обробіток  зернових. 

Сучасні підприємства для переробки зерна - це в основному великі 
інженерні споруди, які мають великі площі для зберігання зерна. На таких 
підприємствах приймають, зважують, очищають, сушать, знезаражують, 
готують партії зерна на насіння, для переробки та експорту, а також зберігають 
зерно й у міру потреби відвантажують його споживачам. Підприємства для 
переробки зерна забезпечені необхідними машинами й обладнанням. До них, 
незалежно від їх конструкції, пред'являють такі вимоги: − волого непроникність 
міцність і щільність стін, підлоги, дахів і забезпечення кількісного збереження 
зерна; − наявність зручних і вільних під'їздів до розвантажувальних пристроїв; − 
можливість герметизації при вживанні хімічних заходів для боротьби зі 
шкідниками хлібних запасів; − можливість вільного використання наявних 
засобів механізації усередині сховища і нагляду за якістю зерна, що зберігається.  

При зберіганні в сирому вигляді зерно здатне в подальшому легко 
утворювати пил у результаті тертя, що виникає при його переміщенні. Зерновий 
пил, який міститься в певній концентрації в повітрі, є сильною вибуховою 
речовиною. За наявності відкритого вогню для вибуху достатня концентрація 
пилу 40г в 1 м3 повітря. Зберігання сирого зерна може супроводжуватися також 
утворенням метану і водню, суміш яких з повітрям є вибухонебезпечною. 

Система автономного газопостачання призначена для газопостачання 
існуючих зерносушарок скрапленим вуглеводневим газом (суміш пропан - 
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бутану). Як паливо в пальниках зерносушарки використовується суміш пропан-

бутану. 
Робоче середовище - скраплений вуглеводневий газ, 

вибухопожеженебезпечний по ГОСТ 27578-87. 

 СВГ мало шкідливі і включені в санітарних нормах і правилах до 4-го класу 
шкідливих речовин. Для швидкого виявлення присутності газу в атмосфері газ 
одарується етил-меркаптанами. 

Скраплені гази утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші при 
концентрації парів пропану від 2,1 до 9,5 %, ізобутана від 1,8 до 8,4 %, 
нормального бутану від 1,5 до 8,5 % об'єму при тиску 98066 Па (1 атм) і 
температурі 15-20 °С. 

Для контролю вибухонебезпечних концентрацій скраплених газів у 
виробничих приміщеннях використовують сигналізатори із загальними 
технічними вимогами по ГОСТ 27540 і налаштуванням порогу спрацьовування 
- 20 % від нижньої межі поширення полум’я. 

Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони (у перерахунку на 
вуглець): граничних вуглеводнів - 300 мг/м3, неграничних вуглеводнів - 100 

мг/м3.  
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6 Опис методів прогнозування, що 
використовувалися для оцінки впливів на 
довкілля, та припущень, покладених в основу 
такого прогнозування, а також використовувані 
дані про стан довкілля 

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті 
використовувався розрахунковий метод. Суть даного методу полягає у 
використанні існуючих методик проведення розрахунку. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
здійснювався за методиками, допущеними до використання в України. 

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами 
діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, 
а також нормативами гранично-допустимих викидів, встановлених Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 

від 27.06.2006 р. та наказом Мінприроди України від 13.10.2009р. № 540. 

Розрахунок ризиків планової діяльності – згідно додатків И та Ж 
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд. Основні положення. 

Для оцінки впливу на довкілля  використано методи, які описані в 
методиках, що перелічені нижче: 

1. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами, т.1, 2 – Донецьк, 2004; 

2. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових 
газів у повітря від транспортних засобів, затверджена наказом 

держкомстату № 452 від 13.11.2008 року; 
3. Збірник методик розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих 

речовин різними виробництвами. Гідрометеовидав, 1986; 

4. ОНД-86 Держкомгідромет Методика розрахунку концентрацій в 
атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах 
підприємства. 

Отже під  час розгляду планованої  діяльності ТОВ «Ніжин Агро» було 
встановлено, що вплив на компоненти природного середовища та стан здоров’я 
людей  мінімальний та знаходиться в межах нормативів. 
  



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

101 

7 Опис передбачених заходів на запобігання, 
відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на довкілля, у тому 
числі (за можливості) компенсаційних заходів 

З метою забезпечення нормативного стану довкілля та мінімізації 
негативного впливу під час підготовчих та будівельних робіт у відповідності 
до чинних нормативних вимог із застосуванням відповідної техніки та 
механізмів передбачаються недопускання порушень факторів, які можуть 
призвести до аварійних ситуацій. 

До таких факторів, під час виконання будівельних робіт можна віднести: 
 виникнення локальної пожежі в разі порушення протипожежних заходів 

(паління, розпалювання вогнищ та використання відкритого вогню, тощо); 
 порушення режимів експлуатації будівельних машин та обладнання; 
 порушення цілісності технологічного обладнання (розрив, руйнування); 
 помилкові дії персоналу. 

З метою забезпечення нормативного стану довкілля та мінімізації 
тимчасового негативного впливу під час будівництва передбачається: 

 суворе дотримання технологічного регламенту; 
 забезпечення збирання та належного зберігання відходів, що утворюються при 

виконанні підготовчих та будівельно-монтажних робіт, в спеціально 
обладнаних місцях для тимчасового зберігання відходів згідно з їх 
характеристикою та відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм і правил з 
подальшим поводженням відповідно до законодавства України; 

 недопущення перевищень нормативного рівня шуму на межі найближчої 
житлової забудови; 

 заборона роботи машин та механізмів на холостому ходу для попередження 
додаткового шумового впливу, мінімізація робіт у темний час доби; 

 ведення будівельних робіт проводити в суворій відповідності з проектною 
документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, 
протипожежної та екологічної безпеки. 

 забезпечення виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення 
забруднення ґрунтового покриву; 

 з метою недопущення забруднення атмосферного повітря та ґрунтів 
передбачити зберігання будівельних матеріалів інертного складу в спеціально 
облаштованих, з точки зору вимог законодавства України, місцях; 

 заборона використання техніки з підтіканням ПММ та перевищенням у 
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викидах відпрацьованих газів нормативно встановлених показників СО, СН, 
NO2; 

 у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, 
що передбачені до використання при реалізації технологічного регламенту, 
проводити у спеціально передбачених та організованих для можливості 
реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях; 

 виконання робіт повинно здійснюватися кваліфікованими будівельно- 

монтажними організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони 
навколишнього природного середовища; 

 забезпечення захисту від корозії внутрішніх поверхонь обладнання та 
будівельних конструкцій. 

Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього 
середовища в період проведення будівельних робіт на об’єкті покладається на 
спеціалізовані організації, які виконуватимуть ці роботи. 

 

7.1 Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного впливу на 
довкілля під час експлуатації  об’єкту 

З метою забезпечення нормативного стану довкілля та мінімізації 
негативного впливу під час експлуатації реконструйованого об’єкту 
передбачаються наступні природоохоронні заходи: 
 дотримання вимог законодавства України щодо забезпечення раціонального 

використання та охорони навколишнього природного середовища; 
 передбачений комплекс заходів з пожежної безпеки; 
 дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ; 
 недопущення перевищення граничнодопустимих викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря відповідно до дозволу на викиди 
оформленого в установленому законодавством порядку; 

 реалізація заходів, з метою мінімізації викиду забруднюючих речовин до 
атмосферного повітря при впровадженні технологічних операцій; 

 статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки 
встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення 
форми 2 - ТП (повітря); 

 при проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей 
виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним 
законодавством України; 
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 ведення технологічного процесу і обслуговування обладнання в суворій 
відповідності з керівництвом по експлуатації (режимними картами), 
проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з 

техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки; 
 всі пуски та зупинки паливо використовуючого обладнання повинні 

фіксуватись в робочих відомостях затвердженої форми; 
 стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, 

вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, 
суб'єкт господарювання повинен проводити періодичний контроль викидів 
в атмосферне повітря, забезпечувати постійний та безпечний доступ до 
точок відбору проб для контролю, а також безпечний доступ до будь-яких 

інших точок пробовідбору та моніторингу. 
 використовувати в технологічному процесі справне обладнання, 

виготовлене з корозійностійких матеріалів; 
 проводити ремонтні роботи техніки та обладнання у спеціально відведених 

місцях відповідно до вимог законодавства України; 
 дотримання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та 

охорони надр; 
 виконання запланованих заходів з охорони та раціональному використанню 

водних ресурсів, 
 забезпечення проведення екологічного моніторингу за станом 

навколишнього природного середовища; 
 організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для 

тимчасового зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно 
з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-

гігієнічних норм і правил, з подальшою передачею спеціалізованим 
підприємствам, відповідно укладених угод; 

 суворе дотримування технологічного регламенту; 
 забезпечення виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення 

забруднення ґрунтового покриву та водного середовища; 
 регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 

періоди несприятливих метеорологічних умов відповідно заходів 

передбачених дозволом на викиди та іншими документами дозвільного 

характеру; 
 припинення будь-яких робіт при виникненні будь-яких нештатних ситуацій 

(поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до 
нормальних умов; 
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 дотримання інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними 
регламентами та інструкціями. 

Комплексні заходи, щодо забезпечення нормативного стану 

навколишнього середовища та його безпеки 

Ресурсозберігальні заходи: 
 встановлення сучасного високоефективного та енергоощадного 

технологічного устаткування; 
 профілактика та запобігання аварійних витоків води з мережі 

водопостачання. 
, 

Захисні заходи: 
 організованого збирання і відведення господарько-побутових та поверхневих 

стічних вод; 
 організоване збирання та передача відходів для подальшої утилізація згідно 

вкладених договорів; 
 забезпечення концентрацій шкідливих речовин в атмосфері нижче від 

нормативних вимог; 
  підтримання в робочому стані зовнішньої системи пожежегасіння 

 

 Охоронні заходи: 
 періодичний моніторинг щодо викидів ЗР в атмосферне повітря. 

 

Відновлювальні заходи: 
 технічна і біологічна рекультивація ґрунту, необхідного для озеленення. 

 

Компенсаційні заходи: 
 сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами ТОВ «Ніжин Агро», 
 сплата за відходи. 

 

Улаштування систем безпеки та автоматизації 
 для запобігання негативному впливу на довкілля 

Для безпечного та безаварійного функціонування об’єкта проектом 
передбачається влаштування систем безпеки. 

До них відносяться: 
 система контролю концентрації загазованості; 
 система контролю рівня продукту в резервуарах бази зберігання; 
 система контролю тиску в резервуарах бази зберігання; 
 система контролю параметрів роботи основного технологічного обладнання, 
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 система пожежної сигналізації; 
 система блискавкозахисту та заземлення; 
 система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в 

разі їх виникнення. 
 

8 Опис очікуваного значного негативного впливу 
внаслідок виникнення аварійних ситуацій 
планованої діяльності на довкілля 

Аварійні ситуації, які можуть впливати на навколишнє природне 
середовище, можливі в разі стихійного лиха, вибуху, виникненні пожежі. 

Для попередження виникнення аварійних ситуацій потрібне проведення 
технічного обслуговування устаткування, обладнання та транспортних засобів, а 
також повинні бути враховані вимоги Закону України «Про охорону праці» і 
передбачені заходи направлені на підвищення безпеки праці при проведенні 
будівельних робіт під час будівництва  та експлуатації котельні. На підприємстві 
застосовуватимуться автоматичні системи керування технологічними 
процесами, системи дистанційного контролю і керування та системи 
автоматичного регулювання. 

Найбільш ймовірними надзвичайними ситуаціями, які найчастіше 
виникають на підприємствах, є:  
 відкриті пожежі категорій Б і В у виробничих приміщеннях;  
 пожежі, які можуть виникнути внаслідок самозаймання зерна в силосах 

підприємства при порушеннях режиму його зберігання та перероблення;  
 вибухи зернового пилу в обладнанні та осілого на будівельних конструкціях; 
 захаращення виробничих приміщень обломками будівельних конструкцій та 

обладнання при виникненні пожежі чи вибуху, а також їх наповнення 
продуктами горіння  

При веденні технологічного процесу на площадці проектуємой системи 
автономного газопостачання підприємства можуть виникнути наступні 
небезпечні фактори: 
 корозійне, механічне зношення, пошкодження апаратури та трубопроводів; 
 відмова роботи приладів КВП і А; 
 вихід параметрів технологічного процесу обладнання за межі критичних 

значень, 
 несанкціоноване втручання сторонніх осіб; 
 помилки ремонтного та обслуговуючого персоналу. 
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Небезпечні фактори, що можуть виникнути при веденні технологічного 
процесу, можуть призвести до: 
 порушення герметичності фланцевих з’єднань апаратів, трубопроводів; 
 розривів апаратів і трубопроводів, що працюють під тиском 

вибухонебезпечних газів і рідин, внаслідок підвищення тиску вище 
припустимого; 

 механічних ушкоджень від вібрації і корозії металів. 
Таким чином, у разі розгерметизації технологічного устаткування та 

трубопроводів, несправності запірно–регулюючої арматури, перевищення рівня 
в технологічних ємностях, перевищення тиску вище допустимих значень в 
технологічному устаткуванні та трубопроводах, можливий витік 
вибухонебезпечних речовин з утворенням вибухонебезпечної суміші та вибухом 
або пожежею при внесенні відкритого вогню чи електроіскри. 

 

Причини і фактори, які становлять загрозу виникнення і розвитку аварії на 
підприємстві поділяються на три групи:  

1 група – зовнішній вплив природного і техногенного характеру, в т.ч. 
розряди статичної електрики, грозові розряди, смерчі й урагани, вплив на 
обладнання дії вражаючих факторів аварій, що сталися на сусідніх установках та 
об'єктах, терористичні акти, навмисне пошкодження (диверсія), падіння 
метеоритів, літальних апаратів тощо;  

2 група – помилки персоналу: порушення режимів експлуатації, помилки 
при проведенні чистки, ремонту і демонтажу (механічні пошкодження, дефекти 

зварювально-монтажних робіт), накопичення пилу у циклонах тощо;  
3 група – відмови технологічного обладнання через заводські дефекти 

обладнання; браку зварювально-монтажних робіт; корозії обладнання; фізичного 
зносу обладнання; механічного пошкодження або температурної деформації 
обладнання; через небезпеки, пов'язані з типовими процесами (гідравлічні удари, 
вібрація, перевищення тиску); через припинення подачі електроенергії тощо; З 
причин 1 групи можуть викликати аварії наявність на території підприємства: 
аварія на підвідному газопроводі природного газу, аварії на сусідніх 
підприємствах, розряди статичної електрики та блискавки та інші фактори  
природного характеру, диверсія і терористичні акти. 

  



 

Формат А4 

   

\* 

FO T 4     

 

 
  

107 

 

8.1 Заходи по забезпеченню не допущення аварійних ситуацій  

Мають бути передбачені заходи щодо мінімізації зон дії загрозливих 
факторів згідно з діючим законодавством. 

Перелік технічних і організаційних заходів щодо запобігання і зниження 
наслідків можливих зовнішніх впливів наведений в таблиці 8.1.1 

Таблиця 8.1.1 
Зовнішній вплив Можлива подія Технічні та організаційні 

заходи 

Висока 
температура 
навколишнього 
середовища 

Зниження потужності джерела 
загоряння, що може призвести до 
спалахування горючих речовин, 
підвищення швидкості буологічних та 
хімічних процесів у зерні 

Контроль температури 
насіння тощо. 

Туман  Підвищується ймовірність нанесення 
ушкоджень транспортними засобами 

Швидкість руху 
автотранспорту на території 
підприємства повинна бути 
не більше 10 км/год 

Буря  Виникнення предметів, що летять, 
уламків. Вітрове навантаження на 
конструкції. 

Періодична перевірка 
кріплень технологічного 
обладнання газопроводів. 

Статична 
електрика та 
блискавки  

Пошкодження металевих частин 
технологічного обладнання внаслідок 
дії електричного струму. 
Можливе ушкодження систем 
управління та енергосистем. Є 
джерелом для виникнення пожежі чи 
вибуху. 

Заземлення, занулення та 
блискавкозахист 

 

Ліквідація локальних аварійних ситуацій (вихід з ладу обладнання, 
знеструмлення і т. і) передбачається інструкціями для обслуговуючого 

персоналу. 
 

Заходи щодо попередження запобігання помилок персоналу: 
• підготовка персоналу для виконання конкретних робіт; 
• підготовка до початку робіт і забезпечення в процесі робіт безпечних умов 

на робочих місцях; 
• організація надійного зв'язку між персоналом, який контролює безпеку 

виробництва робіт і який безпосередньо виконує роботи; 
• контроль правильності та послідовності виконання технологічних операцій; 
• створення умов для обов'язкового дотримання персоналом правил пожежної 

та загальної безпеки; 
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• допуск до роботи кваліфікованого і атестованого персоналу,  його 
інструктаж перед початком робіт і проведення відповідних тренувань. 
 

 

З метою запобігання розвитку аварійних ситуацій, забезпечення пожежної 
і вибухобезпеки проектом передбачені наступні технічні і організаційні заходи: 
 об’ємно-планувальні рішення по розміщенню обладнання прийняті згідно до 

вимог з проектування та націлені на забезпечення пожежної безпеки; 
 автоматична зупинка роботи технологічного устаткування в разі 

перевантаження електромережі або знеструмлення; 
 обладнання системами захисту, що попереджують вихід з роботи 

устаткування при порушенні технологічного режиму; 
 постійний нагляд та періодичний контроль за станом обладнання в процесі 

експлуатації; 
 передбачене захисне занулення та заземлення електрообладнання; 
 передбачено влаштування система блискавкозахисту; 
 електропостачання обладнання прийнято з врахуванням категорії з пожежної 

безпеки; 
 заборона паління на території об'єкта; 
 щоквартальне проведення учбово-тренувальних занять та учбових тривог з 

можливих аварійних ситуацій; 
 щорічне комплексне проведення протиаварійного тренування за участю всіх 

служб та дільниць, 
 при експлуатації обладнання необхідно суворо дотримуватись діючих норм, 

правил, державних стандартів та інструкцій. 
 

Розвиток пожежі, запобігання витоків СВГ та викидів парової фази СВГ, 
попередження вибухів на об'єкті планованої діяльності обмежений 
виконанням вимог протипожежного законодавства та забезпечується: 

 експлуатацією технічно справного обладнання зі справним заземленням; 
 дотриманням правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів; 
 герметизацією системи зливу та наливу суміші СВГ,

 обладнання, арматури, трубопроводів; 
 своєчасним технічним оповіщенням, діагностуванням, повіркою 

технологічного обладнання, приладів КВПіА; 
 дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки; 
 мінімізацією (виключенням) перебування сторонніх осіб на території об'єкта 
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планованої діяльності; 
 дотриманням протипожежного режиму; 
 системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у 

разі їх виявлення; 
 наявністю на об'єкті планованої діяльності первинних засобів пожежегасіння, 

системи пожежної сигналізації; 
 наявністю системи оповіщення (сирени, гучномовці), телефонного зв'язку; 
 забезпеченням персоналу засобами індивідуального захисту, спецодягом, 

спецвзуттям; 
 підвищенням кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація; 
 готовністю персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги) 
Забезпечення належної пожежної безпеки досягається 

шляхом: 
 дотриманням протипожежних розривів, можливістю вільного під'їзду до них; 
 застосуванням типових і індивідуально розроблених проектів будівель та 

споруд, що відповідають необхідним протипожежним вимогам по НАПБ 
Б.05.019-2005 з дотриманням протипожежних розривів, можливістю вільного 
під'їзду до них; 

 організацією одностороннього руху транспортних засобів по території; 
 відводу накопичених зарядів статичної електрики з обладнання, тільки після 

виконання необхідних робіт по його заземленню. 
З метою мінімізації ризику виникнення аварійних ситуацій і аварій у ході 

експлуатації об'єкта передбачається здійснення додаткових заходів: 
 систематична діагностика стану обладнання з застосуванням сучасних 

технічних засобів; 
 щорічне планування робіт щодо підвищення промислової безпеки об'єкту

 (покращення умов праці робітників, оснащення їх сучасними й 
безпечними засобами праці, підтримання в відповідному стані потенційно 
небезпечні зони об’єкту); 

 щорічне планування засобів щодо забезпечення пожежної безпеки 
підприємства; 

 розробка заходів щодо забезпечення безаварійної й безпечної роботи в 
несприятливих погодних умовах; 

 розробка і своєчасне коригування планів локалізації та ліквідації аварійних 
ситуацій і аварій; 

 при аварійній ситуації необхідно діяти у відповідності з розробленим 
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«Планом усунення аварійних ситуацій та аварій». 
Реалізація наведених вище заходів сприятиме запобіганню розвитку аварій 

та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та 
вибухобезпеки. 

 
 
 

9 Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, 
відсутності достатніх технічних засобів або 
знань), виявлених у процесі підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля 

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені такі 
труднощі: відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для 
комплексного прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами 
впливів на довкілля.  

 

 

10 Усі зауваження і пропозиції, що надійшли до 
уповноваженого територіального органу після 
оприлюднення повідомлення про плановану 
діяльність 

Згідно з інформацією від уповноваженого територіального органу (лист 
Департаменту екології та природних ресурсів  Чернігівської ОДА № 06-07/229  

від 29.01.2021  р.) зауваження та пропозиції від громадян не надходили. 
Інформування громадськості про намір провадити плановану діяльність 

ТОВ «Ніжин Агро» проводилося  шляхом опублікування в двох друкованих 
засобах масової інформації (газеті «Вісті » № 52 (1327) від 31 грудня  2020 р. та 
газеті «Ніжинський вісник» №53 (147355)  від 31 грудня  2020 р.) та розміщення 
на дошках оголошень (Додатки №№ Ж-З). 
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11 Стислий звіт програм моніторингу та контролю 
щодо впливу на довкілля під час провадження 
планованої діяльності, а також (за потреби) 
планів після проектного  моніторингу 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 
провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий вплив 
на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
при експлуатації тепловозів, шум та вібрація від рухомого складу залізничного 
транспорту. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження 
планованої діяльності не передбачається.  

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається 
програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час 
провадження планованої діяльності для моніторингу та контролю допустимих 
впливів. 

Під час провадження планованої діяльності передбачена наступна програма 
моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров’я населення. 

Щодо впливу зумовленого викидами в атмосферне повітря: 
1. Проведення періодичного контролю за дотриманням гігієнічних нормативів 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової 
забудови; 
2. Здійснення постійного обліку і контролю за якісним і кількісним складом 
забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу та дотримання нормативів 

гранично-допустимих викидів, визначених проектною та дозвільною 
документацією. 

Щодо впливу зумовленого шумовим, електромагнітним забрудненням: 
1. Здійснення щорічного контролю шумового забруднення на межі найближчої 

житлової забудови; 
2. Обов’язкове проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно 

постанови КМУ №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за 
умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення атестації 
робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 

01.09.92 р. № 41. 
Щодо впливу від здійснення операцій у сфері поводження з відходами: 

1. Забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, 
утворюваних внаслідок планованої діяльності, згідно чинного законодавства 
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для зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення та 
захоронення, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні 
з відходами; 

2. Обов'язковий облік відходів щодо операцій у сфері поводження з відходами. 
На об’єкті впроваджені наступні заходи щодо контролю впливу на довкілля: 
- контроль концентрації загазованості; 
- контроль рівня продукту в резервуарах бази зберігання; 
- контроль тиску в резервуарах бази зберігання; 
- контроль параметрів роботи основного технологічного обладнання; 
- проведення постійного візуального контролю технологічного 

устаткування.  
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12 Резюме нетехнічного характеру, розраховане на 
широку аудиторію 

Проектом «Реконструкція діючого підприємства з влаштуванням та 
заміною зерносушарного, транспортного, іншого обладнання для доробки та 
зберігання зерна, системи автономного газопостачання газом пропан-бутаном за 
адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Вертіївка, вул. Урожайна, 
114» передбачається будівництво двох силосів для тривалого зберігання зерна , 
двох тимчасового зберігання, зерносушки шахтної, норійних веж №1 , №2 та 
установки CВГ. 

Об’єкт будівництва знаходиться на території існуючого підприємства за 
Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Урожайна, 114. 

Земельна ділянка під будівництво площею 24,14 га з кадастровим 
номером 7423381900:20:001:0027 знаходиться у користуванні ТОВ «Ніжин 
Агро»  на підставі договору оренди землі від 30.09.2010 р. Копії договору 
оренди земельної ділянки та витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права  

Згідно з ДСП № 173-96 підприємство відноситься до ІV класу, санітарно-

захисна зона складає 100 м.  
Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови 

населених пунктів» ДСП 173-96 п. 5.32 планована діяльність з будівництва 
резервуарної установки відноситься до 5 класу небезпеки, нормативна СЗЗ =50м 
(автозаправні станції з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива) 
і входить в санітарно-захисну зону підприємства.  

Найближча житлова забудова розташована на відстані більше 100 м від 
джерел викидів забруднюючих речовин підприємства, що підлягає 
реконструкції 

Вплив на атмосферу при виконанні підготовчих та будівельних робіт 
будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних 
механізмів та автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних 
робіт, при пересипці ґрунту, щебню та піску. Вплив на повітряне середовище під 
час будівництва - тимчасовий, викиди незначні і не перевищуватимуть гранично 
- допустимі концентрації шкідливих речовин у атмосферне повітря. 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в 
атмосферне повітря від процесів будівництва планованої діяльності, що 
проектуються,  наведений в наступній таблиці 12.1. 
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Таблиця 12.1 

Код 
речовини 

Назва речовини ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 

123 Залізо та його сполуки 0,04 3 0,03 0,0005 

143 Манган та його сполуки   2 0,00025 0,0005 

301 Діоксид азоту 0,2 3 0,182 0,0191 

323 Кремнію оксид 0,02 - 0,00023 0,0005 

328 Сажа  0,15 3 0,02 0,001 

330 Діоксид сірки  0,5 3 0,025 0,0112 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,217 0,141 

342 Фтористий водень 0,02 2 0,00029 0,0006 

343 Фториди  0,03 2 0,00023 0,0005 

410 Метан  50,0 - 0,00145 0,0008 

616 Ксилол  0,2 3 0,0072 0,0053 

703 Бенз(а)пірен 1×10-5 1 0,00001 0,0112 

11812 Діоксид вуглецю - - 18,2 8,83 

11815 Оксид діазоту - - 0,0043 0,32х10-3 

2902 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинок) 

0,5 3 0,024 0,034 

2752 Уайт-спірит  1 - 0,0108 0,008 

2754 НМЛОС - - 0,048 0,0269 

Загальний викид забруднюючих речовин: 
 Парникові гази: 

0,5665 

18,204 

0,2611 

8,83 
 

Розрахунок розсіювання при роботі будівельної техніки доцільний по азоту 
діоксиду та бенз(а)пірену з урахуванням фонового рівня забруднення по 
населеному пункту. Максимальна концентрація азоту двоокису при одночасній 
роботі спецтехніки на межі найближчої житлової забудови КТ8-0,48 ГДК, КТ9 – 

0,29 ГДК, що не перевищує гранично допустимої концентрації NO2 (1,0ГДК). 
Максимальна концентрація бенз(а)пірену  при одночасній роботі спецтехніки на 
межі найближчої житлової забудови КТ8-0,43 ГДК, КТ9 – 0,23 ГДК, що не 

перевищує гранично допустимої концентрації (1,0ГДК). 
Вплив під час експлуатації об'єкту  планованої діяльності незначний та 

допустимий. Основними джерелами впливу будуть викиди забруднюючих 
речовин при роботі підприємства та  виконанні операцій наливу газу 
вуглеводневого скрапленого, запобіжні клапани резервуарів під час зберігання 
СВГ.  
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Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в 
атмосферне повітря від процесів  провадження планованої діяльності, що 
проектуються  наведений в наступній таблиці 12.2 

Таблиця 12.2 

Код 
речовини 

Назва речовини ГДК, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючих речовин 

г/с т/рік 

183 Ртуть  0,0003 1 0,00001 0,000048 

301 Діоксид азоту 0,2 3 0,7412 5,7889 

328 Сажа  0,15 3 0,0025 0,0001 

330 Діоксид сірки  0,5 3 0,0015 0,00005 

337 Оксид вуглецю 5,0 4 0,2695 1,9949 

402 Бутан  200,0 4 0,8168 4,6152 

410 Метан  50 - 0,015 0,1153 

703 Бенз(а)пірен - 1 0,000011 0,0000003 

- Діоксид вуглецю - - 693,18 5500,95 

- Оксид діазоту - - 0,00154 0,0119 

10304 Пропан  65,0 - 0,8169 4,6152 

10417  Зерновий пил  0,2 3 0,6496 0,6 

1715 Метилмеркаптан  0,0001 - 5,965х10-5 1,84х10-5 

Загальний викид забруднюючих речовин: 
 Парникові гази: 

3,2980 

693,196 

17,6144 

5501,08 

 

На період виконання підготовчих і будівельних робіт, а також на період 
провадження планованої діяльності для забезпечення питних і санітарно-

гігієнічних умов використовується існуюча система централізованого 
водопостачання. Джерелом водопостачання є води з підземного водоносного 
горизонту, які видобуваються існуючою артезіанською свердловиною № 3, яка 
розміщуються в с. Вертівка в межах виробничого майданчика ТОВ “Ніжин 
Агро”. Питні підземні води використовуються на підставі діючого Дозволу на 
спеціальне водокористування №56- А/Чрн. від 09.04.2014 року, виданого 
Департаментом екології та природних ресурсів  (додаток В). 

Витрати води на забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб 
існуючого персоналу, що задіяний на обслуговуванні об'єкта планової 
діяльності, становить 1,05 м3/добу та 264,6 м3/рік.  

Планові витрати води на період будівництва об'єкта планованої діяльності 
складають 2,143 м3/добу та 231,648 м3/період будівництва. 

Стічні води від процесів життєдіяльності персоналу відводитимуться в 
каналізацію існуючого підприємства. Інше інженерне забезпечення об'єкта 
планованої діяльності Проектом не передбачається. 
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Запроектований об'єкт не випромінює теплові, ультразвукові, 
електромагнітні або іонізуючі хвилі.  

 Сумарний рівень шуму від будівельного майданчика складає 49,02 дБА. 

Згідно з Державними санітарними правилами планування і забудови населених 
пунктів № 173, допустимі максимальні рівні шуму на території, прилеглій до 
житлової забудови складає 55 дБА вдень та 45 дБА вночі. Додаткових заходів 
шумозахисту не потребується.  

Одним із видів впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації 
об’єкта, що проектується , є шум від основного технологічного обладнання.  

При розрахунку рівнів шуму при експлуатації на межі  житлової забудови  
очікуванні рівні шуму LАтер(РТ1)=18,54 дБА. 

При застосуванні відповідних заходів вплив вібрації локалізується в межах 
проммайданчика і не перевищує гігієнічні нормативи.  

При функціонуванні підприємства утворюються виробничі і побутові 
відходи. Тверді побутові відходи збиратимуться в закриті контейнери і в міру 
необхідності вивозитимуться на утилізацію на полігон ТПВ за договором. 
Виробничі відходи передбачається вивозити на утилізацію відповідно до 
призначення згідно угод із спеціалізованими організаціями. Зернові залишки 
6000 т/рік планується реалізовувати на корм худобі.  

Підприємство буде здійснювати постійний моніторинг за станом 
атмосферного повітря, а також контроль за дотриманням допустимих рівнів і 
тривалості дії шуму із залученням на договірній основі акредитованої 
лабораторії відповідних установ. Негативного впливу на повітряне, водне, 
геологічне середовища, ґрунти, рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти, 
кліматичні і мікрокліматичні умови району, техногенне та соціальне 
середовища під час експлуатації проектованого підприємства не 
передбачається.  

Позитивні аспекти реалізації планованої діяльності: Розширення 
інфраструктури України з первинної обробки сільськогосподарської продукції 
в цілому, стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в 
регіоні, збільшення промислового потенціалу ринку, збільшення відрахувань в 
місцевий бюджет, покращення економічної ситуації регіону.  
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13 Список посилань 

‒  ДБН-360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень. Зміни”; 

‒    ДБН В.2.3-19-2008 „Залізничні колії 1520 мм. Норми проектування”; 
‒   Наказ від 13.11.2008 № 452 „Про затвердження Методики розрахунку викидів 

забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних 
засобів”; 

‒ Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.96 р. № 173 „Державні 
санітарні правила планування та забудови населених пунктів”; 

‒ ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 „Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних 
машин та механізмів”; 

‒  Наказ Міністерства Надзвичайних Ситуацій України від 09.07.2012 №964 „Про 
затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті”; 

‒ „Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів 
електро-, газозварювання, наплавлювання електро-, газорізання та 
напилювання металів”, Інститут гігієни та медичної екології  ім. О.М. 
Марзеєва, м. Київ, 2003 р.; 

‒ Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 
р. №286 „Порядок визначення величин фонових концентрацій 
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі”; 

‒ ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 
‒ ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту 

від шуму сельбищних територій». 
‒ ДСН 3.3.6.039-99 „Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації”; 
‒ „Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы”, 
Донецк-1994, УкрНТЕК (рос.), 

‒ ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд. Київ, 2004 р. із Зм. 1 від 01.07.2010р. 

‒ Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах 
от неорганизованных источников загрязнения атмосферы.” УкрНТЕК, 
Донецьк-1994; 

‒ „Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами ” т.1, 2 – Донецьк, 2004; 
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‒ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 09.03.2006 р. №108 „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”; 

‒ Закон України „Про оцінку впливу на довкілля”; 
‒ Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”; 
‒ Закон України „Про відходи”; 
‒ Закон України „Про охорону атмосферного повітря”; 
‒ Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”; 

‒ Водний кодекс України; 
‒ Земельний кодекс України; 
‒ Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. №989 „Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля”; 

‒ 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”;  

‒ Збірник показників емісії (питомих викидів)  забруднюючих  речовин  в 
атмосферне повітря різними виробництвами. УкрНТЕК, 2004 р. 

‒ ‒ Норми витрати палива і мастильних матеріалів на автомобільному 
транспорті. Наказ Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43; 

‒ ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях 
і на територіях»; 

 

Виконавець: 
Провідний інженер-проектувальник                                    Галицька Л.П. 
 Сертифікат серії АР  № 014713 від 13.09.2018 р.                                                                                            
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№ 305/699 від 18.09.2020  р. 
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4.1

Силос тривалого зберігання зерна, V=1000 т, D=11000 мм
Силос тимчасового зберігання зерна, V=515 т, D=7300 мм

К-ть

1

1

1

1

Прим.

2

2

Зерносушилка шахтна STRAHL 12000 FR 8
Силос тимчасового зберігання зерна, V=283 т, D=7300 мм
Силос тимчасового зберігання зерна, V=283 т, D=7300 мм Існ.
Норійна вежа №1
Норійна вежа №2
Зерносушилка шахтна VESTA 50
Завальна яма
Відділення попередньої очистки
Відділення основної очистки

13

Норійна вежа №3
Норійна вежа №4
Бункери відвантаження на авто

1

1

1

1

1

1

1

1

Існ.
Існ.
Існ.
Існ.
Існ.
Існ.
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Підпис№ док.Зм. Кіл. Арк. Дата
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4

5

1 1

10

11

12

13

2/11/1

2/131/13

2/12

1/10 2/10 3/10

1/12

1/6 2/6

1/7

1/2 1/3

1/4

2/111/11

2/92/81/8

1/9

А/2

Б/2

А/3

А/1
Б/5

Б/13 Б/10

А/4

Б/4

А/7

А/13 А/10

А/11

Б/11

Б/9
Б/8

А/8
А/6

Б/6

2/51/5

А/5

14

4000 6400 13010

2890 4240

580 17350

7300 10720

11380 3300 5010

8
7
10

9
0
0
0

8
0
6
0

3
5
7
0

14
6
8
0

3
6
8
0
15
2
0

Рп.1
126.79

127.47

6000
12000

6000

29000

17
0
0
0

4
5
0
0

5
5
0
0

4
5
0
0

13000

10
0
0

19
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

2
0
0
0

6
0
0
0

15
0
0

4
5
0
0

4500
11500

5
0
0
0

5000

13860

7000

18850

3
0
5
0

1530 2
4
6
0

5470

3550
28440

2
6
4
10

6000
11500

7
5
10

7000

115260

2420

11620

4
9
5
8
0


