
1 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

з оцінки впливу на довкілля 

«Нове будівництво газонаповнювальної станції на території 

Замглайської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської 

області (за межами населеного пункту) 

(Коригування)» 

 

20199254560 
(реєстраційний номер справи про оцінку  

впливу на довкілля планованої діяльності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік 



2 

Зміст 

Зміст ..................................................................................................................................... 2 
1 Опис планованої діяльності ........................................................................................... 5 
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності ...................................................... 6 
1.2 Цілі планованої діяльності .......................................................................................... 5 
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності ............................................ 7 
1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності  ............................................ 9 
1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 
забруднення води, повітря, грунту 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. ..................................................................................................... 20 
2 Опис виправдальних альтернатив ............................................................................... 31 
3 Опис поточного стану довкілля  .................................................................................. 33 
4 Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої 
діяльності та її альтернативних варіантів  ..................................................................... 37 
5 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності  .................... 42 
5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності .......................................................................................................................... 42 
5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 
ресурсів .............................................................................................................................. 44 
5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 
теплове та радіаційне забруднення, випромінення ...................................................... 48 
5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 
тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій ............................ 57 
5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 
об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності .... 64 
5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 
викидів парникових газів та чутливості діяльності до зміни клімату ........................ 65 
5.7 Технології і речовини що використовуються ......................................................... 65 
6 Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на 
довкілля ............................................................................................................................. 66 
7 Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення 
уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у 
тому числі компенсаційних заходів  .............................................................................. 69 



3 
 

8 Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, 
зумовленого надзвичайними ситуаціями, заходи запобігання впливу 
надзвичайних ситуацій  ................................................................................................... 76 
9 Визначення усіх труднощів (технічних недоліків) виявлених у процесі 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля ............................................................... 92 
10 Зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності ............................ 93 
11 Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля 
під час провадження планової діяльності ...................................................................... 94 
12 Резюме нетехнічного характеру інформації ............................................................. 97 
13 Список посилань ......................................................................................................... 99 

 
ДОДАТКИ 

1 Договори оренди земельної ділянки; 
2 Ситуаційна карта;схема; 
3 Розрахунок викидів забруднюючих речовин; 
4 Результати розрахунків обсягів відходів; 
5 Результати розрахунків рівнів звукового тиску; 
6 Метеорологічна характеристика району і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин. Лист Чернігівського обласного центру з 
гідрометеорології; 
7 Схема транспортування скрапленого вуглеводневого газу; 
8 Генеральний план з нанесеними місцями тимчасового розміщення відходів; 
9 Генеральний план з нанесеними джерелами викидів; 
10 Результати розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин в атмосферу; 
11 Копії публікацій  в засобах масової інформації повідомлення про планову 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 

11.1 Фотофіксація повідомлення про планову діяльність яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля. 

11.2 Акт від Замглайської селищної ради що до розміщення повідомлення про 
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 

12  Лист Департамента екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА щодо 
зауважень та пропозицій від громадськості; 
13  Технічна характеристика обладнання; 
14  Величини фонових концентрацій забруднювальних речовин. Лист Департамента 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА; 
15  Містобудівні умови та обмеження;  
16  Лист Департамента агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
Чернігівської ОДА щодо ПЗФ; 
17 Звіт про інженерно;геологічні вишукування;  
18 Висновок Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської облдержадміністрації 



4 
 

19 Копії публікацій  в засобах масової інформації оголошення про початок 
громадського обговорення. 

19.1 Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту  
з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень. 

19.2 Акт від Замглайської селищної ради що до розміщення «Оголошення про 
початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля» та 
забезпечення доступу громадськості до «Звіту з оцінки впливу на довкілля».  

20 Копія платіжного доручення, щодо плати за проведення громадського обговорення. 
  



5 
 

1.� Опис планованої діяльності 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

Проект «Нове будівництво газонаповнювальної станції на території 
Замглайської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області (за 
межами населеного пункту) (Коригування)» передбачає розміщення 
газонаповнювальної станції, (далі ; ГНС) призначеної для прийому скрапленого 
вуглеводневого газу (далі СВГ), що надходить залізничним і автомобільним 
транспортом, зберігання його в резервуарах;сховищах і відвантаження 
споживачам в автоцистерни;пропановози.  

Будівництво ГНС планується на орендованій земельній ділянці що 
розташована на території Замглайської селищної ради Ріпкинського району 
Чернігівської області (за межами населеного пункту), кадастровий номер 
земельної ділянки 7424455700:02:001:0050. Цільове призначення земельної 
ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної інфраструктури. Категорія земель – землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Загальна площа ділянки будівництва становить 4,0922 га, яка орендована 
ТОВ «Будагроенергосервіс» у Чернігівської обласної державної адміністрації  
згідно договору оренди землі від 28 вересня 2018 року, зареєстрована у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 1658809074244 від 
01.10.2018 року. 

Договори оренди землі наведені в додатку 1. 
Межами майданчика є: 
; з півночі – землі Державного територіально;галузевого об’єднання 

«Південно;західна залізниця»; 
; зі сходу та півдня – землі ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ 

«Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»; 
; з заходу – землі Замглайської селищної ради загального користування 

(проїзд) та землі запасу Замглайської селищної ради.  
Ситуаційна карта;схема розміщення майданчика наведена в додатку 2. 
Згідно Додатку 4 ДСП № 173;96 підрозділ «Санітарно;технічні споруди 

та установки комунального призначення» для об’єктів «Автогазонаповнювальні 
компресорні станції» встановлений розмір санітарно;захисної зони = 100 м. 
Окремий поділ щодо потужності ГНС в ДСП № 173;96 не приведений. 

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 900 м від 
проектованої ГНС. 
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1.2 Цілі планованої діяльності  

Стрімке зростання автотранспортних засобів, що використовують 
скраплений вуглеводневий газ в якості палива, призводить до збільшення 
кількості ГНС, які в свою чергу забезпечують створення робочих місць, 
здійснюють відпуск високоліквідної продукції, збільшують надходження у 
місцевий і державний бюджет, поліпшують оперативну доставку палива в 
район та область в цілому.  

Скраплений вуглеводневий газ є більш екологічно чистим, при згоранні 
дає значно менше шкідливих викидів ніж бензин та дизпаливо. Отже,  
влаштування газонаповнювальної станції для  скрапленого вуглеводневого газу  
та відповідне розширення мережі АГЗП призведе до стимулювання переводу 
автотранспортних засобів на даний вид палива, і відповідно до поліпшення 
екологічної ситуації в цілому.  

Двигуни, в яких використовується скраплений вуглеводневий газ 
працюють без відмов довше, а значить це призводить до поліпшення 
економічної ситуації. 

Проектуєма база зберігання СВГ– це підземна база зберігання газу 
(резервуарний парк) – 20 резервуарів сталевих циліндричних ємністю 100 м³ 
кожен.  

Загальна ємність бази – 2 000 м3. 
Будівництво газонаповнювальної станції  передбачається в дві черги 
15ша ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА – 2 пускові комплекси 
1�й пусковий комплекс: 
; майданчик для розвороту та стоянки автомашин; 
; пости перевантаження автоцистерн СВГ під навісом на 4 пости ;  
; проміжні технологічні резервуари парової фази СВГ (V=2х54 м³) 
; операторна; 
; огорожа площадки розвороту та стоянки автотранспорту; 
; автоваги; 
; реконструкція існуючого АБК; 
; реконструкція існуючої протипожежної водойми; 
;трансформаторна підстанція (існуюча);  
;локальні очисні споруди для атмосферних опадів; 
;локальні очисні споруди господарсько;побутової каналізації; 
2�й пусковий комплекс: 

; під’їзна залізнична колія до зливної естакади; 
; залізнична естакада СВГ на 5 постів; 
; вагонні ваги; 
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; насосно;компресорне відділення 
; пости наповнення  автоцистерн СВГ під навісом – на 4 пости; 
;  протипожежна насосна станція; 
; резервуари протипожежного запасу води (2 шт) 
; протипожежний кільцевий водопровід; 
; пожежні вишки з лафетними стволами. 
; дизель;генератор 300 кВА; 
; складське приміщення. 
 
25га ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА – 4 пускові комплекси 
1�й пусковий комплекс: 
; підземна база зберігання СВГ (10 х 100 м3 =1000 м³); 
; пожежне депо; 
2�й пусковий комплекс: 

; підземна база зберігання СВГ (10 х 100 м3 =1000 м³); 
3�й пусковий комплекс: 

; сепаратори очищення газу. 
4�й пусковий комплекс: 

; комплекс очищення газу. 
Максимальна річна потужність ГНС при введенні в дію першої черги 

будівництва – 10 000 тон на рік, при введені в дію ІІ черги будівництва – 70 000 
тон на рік. 

 

1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих 

і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт відповідно 
до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. N 466 (в редакції 
постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. N 879). 

Підготовчими роботами є: 
; роботи з підготовки земельної ділянки;  
; влаштування огорожі будівельного майданчика; 
; знесення будівель і споруд; 
; порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної 

ділянки; 
; вишукувальні роботи; 
; роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, 

необхідних для організації і обслуговування будівництва; 
; влаштування під’їзних шляхів; 
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; складування будівельних матеріалів; 
; підведення тимчасових інженерних мереж; 
; винесення інженерних мереж. 
Підготовчі роботи ведуться протягом майже всього часу будівництва 

об’єкту через його велику протяжність по території ; що є ефективним, 
доцільним, безпечним та економічним фактором вибору схеми виконання.  

На земельній ділянці на даний час знаходяться нежитлові будівлі і 
споруди, які підлягають демонтажу, оскільки знаходяться або в аварійному 
стані або не можуть бути використані для проектуємого об’єкту.  Розбирання 
існуючого бетонного покриття – 6200 м2. Демонтаж, розбирання існуючих 
будівель і споруд 7890 м3. 

Роботи зі знесення існуючих будівель та споруд виконуються за 
допомогою будівельної техніки, після чого виконується прибирання 
будівельного сміття та уламків. Уламки цегляної кладки і залізобетонну 
підчищаються фронтальним навантажувачем і завантажуються в автомобілі;
самоскиди. Складування відходів та будівельного сміття здійснюється на 
спеціальному майданчику. При неможливості навантаження великих уламків 
застосовується їх розбиття. Частини металевих конструкцій складуються 
пакетним методом.  

Для транспортування будівельних матеріалів, конструкцій обладнання до 
та на місце планованої діяльності використовують існуючі шляхи та 
влаштовують тимчасові дороги з використанням залізобетонних плит, які для 
тимчасових доріг мають маркування 2П... . Плити для тимчасових доріг 
виготовляють без монтажних скоб. У цих плитах ніші для монтажних скоб 
допускають не встановлювати. Для багаторазового використання плит при 
улаштуванні тимчасових доріг можуть використовуватися плити 1П... 
призначені для постійних доріг. 

На існуючій земельній ділянці передбачається розмістити технологічне 
обладнання, будівлі та споруди, призначені для прийому, зберігання та 
відвантаження скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). 

Передбачається влаштування наступних будівель і споруд: 
; односторонньої зливної залізничної естакади; 
; підземної бази зберігання СВГ; 
; насосно;компресорного відділення; 
; постів наливу скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни і зливу 

газу з автоцистерн; 
; адміністративно;побутового корпусу (реконструкція); 
; пожежне депо; 
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; протипожежна насосна станція та кільцевий водопровід високого тиску 
з встановленням на ньому лафетних стволів та пожежних гідрантів; 

; надземні резервуари протипожежного запасу води; 
; автомобільних вагів; 
; вагонних вагів; 
; майданчика для розвороту та стоянки автомобілів; 
; трансформаторна підстанція (існуюча); 
; дизель;генераторної; 
; під’їзна залізнична колія (в межах ділянки); 
; локальні очисні споруди (далі ; ЛОС) для атмосферних опадів та 

господарсько;побутової каналізації; 
; забірні колодязі протипожежного водопостачання;  
; резервуари для конденсату СВГ; 
; резервуар для збору залишків очищення фільтрів сепараторів;  
; надземний технологічний трубопровід СВГ; 
; складське приміщення. 
Розміщення технологічних будівель та споруд виконується таким чином, 

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

 
1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності  

База зберігання газу призначена для прийому і зберіганню запасу СВГ з 
метою одержання можливості регулювання рівномірної роботи ГНС по 
прийому та відпуску газу. 

Проектуєма база зберігання СВГ– це підземна база зберігання газу 
(резервуарний парк) – 20 резервуарів сталевих циліндричних ємністю 100 м³. 
Загальна ємність бази – 2 000 м3.  

Максимальна річна потужність ГНС – 70 000 тон на рік. 
Розташування об’єкту передбачається на орендованій земельній ділянці 

загальною площею 4,0922 га, яка розташована на території Замглайської 
селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області (за межами 
населеного пункту). 

Будівництво бази зберігання СВГ передбачається в другій черзі 

будівництва, а саме: 

1;й пусковий комплекс: 10 резервуарів ємністю 100 м³. Загальна ємність 

1000 м³; 
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2;й пусковий комплекс: 10 резервуарів ємністю 100 м³. Загальна ємність 

бази 2 000 м3.  

Кожен резервуар підземної бази зберігання встановлюється підземно на 
бетонних фундаментах. Резервуари передбачається встановлювати з ухилом   2;
3 ‰ в сторону зливного патрубка.  

Для захисту від електрохімічної корозії передбачається встановлення 
станції катодного захисту. 

Для запобігання підвищення тиску більше робочого кожен резервуар 
обладнується запобіжними клапанами.  

Газопроводи від кожного резервуару відповідно підключаються до 
колекторів рідкої та парової фаз.  

На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених відключаючими 
пристроями, для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні 
сонячними променями передбачаються запобіжно;скидні клапани. 

Трубопроводи бази зберігання встановлюються на рухомі опори по ОСТ 
36;146;88. 

На кожному резервуарі бази зберігання встановлюються манометри, 
технологічні датчики контролю тиску, рівня рідкої фази, температури газу. 
Інформація про технологічні параметри зберігання газу в базі направляється на 
пульт керування диспетчера. 

Ступінь наповнення резервуарів – не більше 90%, рідкої фази газу. При 
наближенні рівня газу до критичного рівня в диспетчерську подається 
світловий та звуковий попереджувальні сигнали. При досягнення критичного 
рівня додатково до сигналів, автоматично вимикаються компресори та насоси 
насосно;компресорного відділення, вмикаються на закривання кульові крани з 
електроприводами. 

Технологічне устаткування ГНС розміщується в насосно;компресорному 
відділенні, залізничній естакаді, постах автоналиву, на технологічних 
трубопроводах та базі зберігання. 

Технологічне обладнання та трубопроводи ГНС передбачають одночасне 
приймання, зберігання, та відвантаження двох різних продуктів незалежно один 
від одного.  

Для переміщення рідкої і парової фаз СВГ по трубопроводах ГНС 
передбачаються три насоси і три компресори. 

Схема транспортування СВГ наведена  у додатку 7. 
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Залізнична зливна естакада  

Будівництво залізничної естакади (5 зливних постів) передбачається в 
першу чергу в 2;й пусковий комплекс. 

Кожен пост обладнується трубопроводами рідкої та парової фаз газу, на 
яких змонтовуються швидкісні клапани, запірна арматура, запобіжна арматура, 
показуючі манометри. До цих труб  приєднуються гумовотканеві рукави на 
кінцях яких встановлюются запірні пристрої та  струбцини для приєднання до 
запірних вентилів залізничних цистерн. 

На трубопроводах постів монтуються запірні пристрої та продувальні 
свічові лінії. Проектом передбачається з’єднання свічових ліній в загальні 
продувочні колектори та вивід останніх на загальну свічу. Висоста розміщення 
продувної свічі – на висоті 3,0 м від настилу обслуговуючої площадки есткади. 

Продувка трубопроводів передбачається на випадок необхідності заміни 
трубопровододної арматури або гумовотканевих рукавів.  

Струбцини приєднуються до відповідних патрубків вентилів на 
залізничній цистерні. Трубопроводи постів зливу приєднуються до 
газопроводів;колекторів естакади. 

Трубопроводи рідкої фази газу кожного посту обладнуються 
контрольним вікном для візуального контролю зливу газу, та можливості 
упевнитись обслуговуючому персоналу про закінчення процесу зливу. 

Технологічним регламентом передбачається не тільки злив рідкої фази 
газу, а і відкачування парів СВГ із котла цистерни. 

Для цього застосовуються два компресорні агрегати для стиску парів 
скрапленого газу  типу BLACKMER LB 942 (Q=200 м³/год  Рр=16 кг/см² N=37 
кВт) та один компресорний агрегат типу BLACKMER LB 601 (Q=100 м³/год  
Рр=16 кг/см² N=30 кВт). Відкачування парів СВГ займає більше часу ніж сам 
процес зливу СВГ. Для прискорення цього процесу технологічною схемою 
передбачено включення забірних ліній рідкої фази СВГ в парову. При цьому 
забір парів із цистерн виконується по трьох лініях замість однієї.  

Для можливості повного спорожнення трубопроводів рідкої фази від 
продукту передбачаються кульові крани із зворотніми клапанами. Для 
спорожнення трубопроводів використовується парова фаза СВГ. Для цього 
може бути використаний резервуар бази зберігання із тиском, вищим ніж у 
трубопроводі, або ж один з компресорних агрегатів. 

Згідно з вимогами ДБН В.2.5;20:2018 колектори від залізничної естакади 
обладнуються кульовими кранами з електроприводами. 
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Насосно5компресорне відділення 

Насосно;компресорне відділення передбачається обладнати двома 
виходами. 

На трубопроводах, по яких рух робочого середовища відбувається в 
насосно;компресорне відділення встановлюються кульові крани з 
електроприводом, на трубопроводах, по яких рух робочого середовища 
відбувається із насосно;компресорного відділення встановлюються кульові 
крани з ручним приводом. Арматура встановлюється не ближче 5,0 м від 
насосно;компресорного відділення. 

В насосно;компресорному відділення встановлюються насоси та 
компресори для перекачування рідкої та парової фази газу відповідно. Для 
цього використовуються: 

; два компресори для стиску парів скрапленого газу  типу BLACKMER 
LB 942 (Q=200 м³/год  Рр=16 кг/см² N=37 кВт).  

; один компресор для стиску парів скрапленого газу  типу BLACKMER 
LB 601  Q=100 м³/год  Рр=16 кг/см² N=30 кВт); 

; один насос для подачі скрапленого газу в автоцистерни типу 
BLACKMER LGLD4;VB  (Q=50 м³/год,  Рр=16 кг/см², N=15 кВт). 

; два насоси для подачі скрапленого газу в автоцистерни  типу 
BLACKMER LGLD3;VB  (Q=30 м³/год  Рр=16 кг/см²; N=11 кВт). 

Технічна характеристика обладнання наведена в додатку 13. 
Компресори та насоси встановлюються з дотриманням мінімальних 

відстаней між технологічним обладнанням та між агрегатами і огородженням. 
Все обладнання насосно;компресорного відділення повинне бути 

заземлене. 
 
Пости для наповнення автоцистерн СВГ під навісом 

Проектом передбачається влаштування постів автоналиву для 
одночасного наповнення 4 автоцистерн. 

Пости наливу газу в автоцистерни  обладнані системою труб рідкої та 
парової фаз з запірними пристроями, манометрами, продувними лініями. 

Для запобігання виходу газу в атмосферу при порушенні герметичності 
зливних пристроїв в посту наповнення на трубопроводах передбачені швидкісні 
клапани. При перевищенні швидкості руху газу (наприклад у випадку розриву 
гумотканевого рукава) клапан спрацьовує і перекриває трубопровід, що 
дозволяє оператору наблизитись до посту та закрити запірну арматуру. Також 
для цілей перекриття трубопроводів до наливних постів передбачені кульові 
крани з електроприводами. 
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На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених запірними пристроями, 
для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні сонячними 
променями передбачені запобіжно;скидні клапани. 

Для наливу газу в автоцистерни використовуються насоси, що 
встановлені в насосно;компресорному відділенні. 

Для можливості проведення ремонтних робіт, заміни запірної арматури 
трубопроводи повинні бути спорожнені від залишків газу. Для цього 
передбачається продувка трубопроводів рідкої фази паровою, а потім 
спорожнення залишків парової фази через скидну свічку, яка виведена на 1,0 м 
вище навісу над постами наливу. 

Для контролю роботи технологічної схеми на кожному трубопроводі 
передбачаються показуючі манометри. 

Для підключення автоцистерн проектом передбачається використання 
металорукавів із одинарним оплетенням. 

Для заземлення автоцистерни для перевезення скрапленого 
вуглеводневого газу за межами вибухонебезпечної зони влаштовуються 
пристрої для заземлення, з'єднані з контуром заземлення. Всі роботи по 
наливу/зливу СВГ повинні проводитись тільки після приєднання автоцистерни 
до заземлення. Відповідно після проведення робіт по наповненню автоцистерни 
від'єднання заземлення повинну відбуватись в останню чергу.  

 

Пости перевантаження  автоцистерн СВГ під навісом 

Для можливості більш оперативної роботи по перевантаження СВГ, який 
надходить автомобільним транспортом проектом передбачено додаткові пости 
для перевантаження автоцистерн СВГ під навісом (поз.29 за ГП). 

Для цього передбачено два пости зливу та два пости наливу СВГ. 
Пости наливу обладнуються лічильниками рідкої та парової фази. 
Для переміщення продукту передбачається встановлення одного насосу 

типу BLACKMER LGLD3;VB  (Q=30 м³/год  Рр=16 кг/см²; N=11 кВт) та одного 
компресорного агрегату типу BLACKMER LB 601 (Q=100 м³/год  Рр=16 кг/см² 
N=30 кВт). 

Після перевантаження продукту в автоцистерні, яка привезла газ 
залишається певна кількість парової фази. Проектом передбачено два проміжні 
технологічні резервуари парової фази СВГ. Це викликано тим, що 
диференційного тиску компресорного агрегату не вистачить для можливості 
прямого перекачування парів із одного газовоза в інший, оскільки відкачування 
газовозу потрібно провести до тиску 0,05 МПа, а в газовозі, який приймає пари 
тиск після наповнення (в залежності від температурних режимів) може досягти 
1,0;1,2 МПа). Це перевищує технічні можливості компресорного агрегату. Тому 
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проектом передбачено встановлення проміжних ємностей для парової фази 
СВГ. При цьому парова фаза спочатку перекачується до цих ємностей, а вже 
потім перекачується в газовоз, який приймає продукт. Зберігання СВГ в 
проміжних ємностях не передбачається. Для контролю відсутності рідкої фази 
на резервуарах встановлюються рівнеміри. В разі часткової конденсації парів в 
резервуарі – рідка фаза відкачується в цистерну газовоза. 

Пости перевантаження автоцистерн СВГ обладнані системою труб рідкої 
та парової фаз з запірними пристроями, манометрами, продувними лініями. 

Для запобігання виходу газу в атмосферу при порушенні герметичності 
зливних пристроїв в посту наповнення на трубопроводах передбачені швидкісні 
клапани.  

На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених запірними пристроями, 
для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні сонячними 
променями передбачені запобіжно;скидні клапани. 

Для можливості проведення ремонтних робіт, заміни запірної арматури 
трубопроводи повинні бути спорожнені від залишків газу. Для цього 
передбачається продувка трубопроводів рідкої фази паровою, а потім 
спорожнення залишків парової фази через скидну свічку, яка виведена на 1,0 м 
вище навісу над постами наливу. 

Для підключення автоцистерн проектом передбачається використання 
металорукавів із одинарним оплетенням. 

Для заземлення автоцистерни для перевезення скрапленого 
вуглеводневого газу за межами вибухонебезпечної зони влаштовуються 
пристрої для заземлення, з'єднані з контуром заземлення. 

 
Міжцехові газопроводи 

Технологічні об’єкти зв’язані між собою технологічними 
трубопроводами. Труби для цієї мети передбачаються тільки сталеві безшовні, 
які працюють під тиском 1,6 МПа по ГОСТ 8731 (група В і Г) «Технічні умови» 
та ГОСТ 8732 «Сортамент із сталі 10, 20 по ГОСТ 1050;88». На технологічних 
трубопроводах, що входять в насосно;компресорне відділення, передбачені 
вимикаючі пристрої з електроприводами на відстані 5м від насосно;
компресорного відділення, а на газопроводах, що виходять, – вимикаючі 
пристрої з ручним управлінням. 

Також передбачені запірні пристрої з електроприводами перед зливною 
залізничною естакадою та перед постами наливу в автоцистерни. 

На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених вимикаючими 
пристроями, для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні 
сонячними променями передбачені запобіжно;скидні клапани. 
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Для очищення газу технологічною схемою передбачено встановлення 
фільтрів;сепараторів. Конструкція фільтрувальних касет влаштована таким 
чином, що дозволяє відділяти механічні домішки та воду від скрапленого газу.  

Для додаткового очищення пропан;бутану від механічних домішок та 
сірки, що надходить з залізничної естакади на базу зберігання, технологічною 
схемою передбачено встановлення комплексу для очищення газу, що 
складається з чотирьох фільтрів об'ємом 5 м3 кожний. Конструкція 
фільтрувальних елементів влаштована таким чином, що дозволяє відділяти 
механічні домішки та сірку від скрапленого газу.  Дані відходи накопичуються 
у фільтруючих елементах фільтрів комплексу для очищення газу. Заміна 
фільтруючих елементів при даній проектній потужності ГНС відбувається 
періодично 1 раз на рік. 

Використання фільтрів;сепараторів та додатково комплексу для 
очищення газу, дозволяє гарантувати кінцевому споживачу палива 
відповідність скрапленого газу вимогам нормативних документів щодо якості. 

Постачання скрапленого вуглеводневого газу на ГНС передбачається від 
вітчизняних нафтопереробних заводів та імпортного походження і залежить від 
конкретних економічних умов та маркетингової політики власника 
газонаповнювальної станції. 

 
Нафтопереробні заводи (НПЗ) України та їх потужність по первинній 

переробці нафти (млн. тонн в рік) 
НПЗ Потужність 

Кременчуцький НПЗ ("Укртатнафта")  18,6 
Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ ; Одеський НПЗ")  2,8 
Дрогобицький НПЗ ("Галичина")  3,2 
Надвирнянский НПЗ ("Нафтохимик Прикарпаття")  2,6 

 
Склад та обґрунтування обладнання, яке застосовується (в тому числі 

придбаного по імпорту) наведено в таблиці 1.1 
Таблиця 1.1 

ЕКСПЛІКАЦІЯ ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Позн. 
на  
схемі 

Найменування 
Кіль; 
кість 

Технічна 
характеристика 

Позначення ОСТ, 
ГОСТ, ТУ 

Примітка 

1/1 ... 
10/1 

Ємність для пропан;бутану 10 
V=100 м³  Рр=18 
кг/см² 

  

2;га черга 
будівництва 
1;й пусковий 
комплекс 

11/1 
... 
20/1 

Ємність для пропан;бутану 10 
V=100 м³  Рр=18 
кг/см² 

  

2;га черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 
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К;1... 
K;2 

Компресор для стиску парів 
скрапленого газу 

2 
Q=200 м³/год  Рр=16 
кг/см² N=37 кВт 

BLACKMER LB 
942 

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

К;3 
Компресор для стиску парів 
скрапленого газу 

1 
Q=100 м³/год  Рр=16 
кг/см² N=30 кВт 

BLACKMER LB 
601 

2;га черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

Н;1 
Насос для подачі скрапленого 
газу в автоцистерни 

1 
Q=50 м³/год  Рр=5,5 
бар N=15 кВт 

BLACKMER 
LGLD4;VB 

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

H;
3...Н;
4 

Насос для подачі скрапленого 
газу в автоцистерни 

2 
Q=30 м³/год  Рр=5,5 
бар N=12 кВт 

BLACKMER 
LGLD3;VB 

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

1/3 
Резервуар для збору 
конденсату СВГ (продукт 
№1) 

1 
V=4.85 м³, Рр=1.6 
МПа 

  

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

2/3 
Резервуар для збору 
конденсату СВГ (продукт 
№2) 

1 
V=4.85 м³, Рр=1.6 
МПа 

  

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

3/3 
Резервуар для збору залишків 
очищення фільтрів;
сепараторів 

1 V=5,0 м³   

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

Фс;1 
Фільтр;сепаратор (продукт 
№1) 

1 
Ду=125 мм Рр=18 
кг/см² 

ФСГ;273;125;RL;
1.6 

 2;га черга 
будівництва 
3;й пусковий 
комплекс 

Фс;2 
Фільтр;сепаратор (продукт 
№2) 

1 
Ду=125 мм Рр=18 
кг/см² 

ФСГ;273;125;RL;
1.6 

 2;га черга 
будівництва 
3;й пусковий 
комплекс 

Фс;3 
Фільтр;сепаратор (продукт 
№1) 

1 
Ду=150 мм Рр=18 
кг/см² 

ФСГ;273;150;RL;
1.6 

 2;га черга 
будівництва 
3;й пусковий 
комплекс 

Фс;4 
Фільтр;сепаратор (продукт 
№2) 

1 
Ду=150 мм Рр=18 
кг/см² 

ФСГ;273;150;RL;
1.6 

 2;га черга 
будівництва 
3;й пусковий 
комплекс 

Ei;1... 
Ei;4 

Емність для інертного газу    
V=40 л, Рр=15 МПа 

4     

1;ша черга 
будівництва 
2;й пусковий 
комплекс 

1/2 ... 
2/2 

Проміжний технологічний 
резервуар парової фази СВГ 

2 
V=54 м³  Рр=18 
кг/см² 

  

1;ша черга 
будівництва 
1;й пусковий 
комплекс 

К;1/2 
Компресор для стиску парів 
скрапленого газу 

1 
Q=100 м³/год  Рр=16 
кг/см² N=30 кВт 

BLACKMER LB 
601 

1;ша черга 
будівництва 
1;й пусковий 
комплекс 

H;1/2 
Насос для подачі скрапленого 
газу в автоцистерни 

1 
Q=30 м³/год  Рр=5,5 
бар N=12 кВт 

BLACKMER 
LGLD3;VB 

1;ша черга 
будівництва 
1;й пусковий 
комплекс 
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Дані про сировинні, земельні, водні енергетичні ресурси, що 

споживаються: 

; земельні: будівництво ведеться на орендованій земельній ділянці 
загальною площею 4,0922 га, залучення додаткових земельний ресурсів не 
потребує; 

; сировинні: СВГ з річним обігом продукції 70 000 т/рік; 
; енергетичні: електроенергія – 411 000 кВт/рік;   
; водні: 0,558 тис. м³/рік;  
 

Інженерне забезпечення об’єкту 

Водопостачання 

Госппобутове водопостачання адміністративно;побутового корпусу та 
пожежного депо здійснюється за рахунок привозної води. 

Господарська система водопроводу запроектована від проектованих  
вертикальних резервуарів, типу ВО 1000 RVД у кількістю ; 3 шт, загальним 
об’ємом 3м³ і які розмішені в адміністративно;побутовому корпусі в приміщенні 
теплогенераторної. За доглядом рівня води у резервуарі використовується 
поплавковий електричний вимикач. 

Забір води з резервуарів здійснюється насосною станцією типу Wilo;Jet HWJ 
201 EM Q=2,7м³/год, тиск H=42м, P=0,8кВт із мембраним баком на 25л,  а для їх 
поповнення використовується насос типу ХЄЛЗ БЦ 1,6гор Q=5,76м³/год із тиском 
H=20м, P=0,86кВт. Питна вода бутильована привозна. 

Система гарячого водопостачання проектується з подачею води від 
двухконтурного котла. Розвідні мережі запроектовані з поліпропіленових труб 
Ф20;25мм системи Екопластик.   

Система циркуляції гарячої води здійснюється насосом типу Wilo;Star;Z 15 
TT Q=0,3м³/год, тиск H=2м, P=0,022кВт. Мережі циркуляційного трубопровода 
запроектовані з поліпропіленових труб Ф 20мм.  

 

Витрати води та водовідведення  АПК 

Кількість води м3/добу м3/год л/с 
Тис 

м3/рік 

загальной 1,88 1,25 1,64 0,389 

гарячої 0,94 0,55 0,91 0,196 

холодної 0,94 0,84 1,31 0,193 

стоків 1,88 1,25 3,24 0,389 
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Витрати води та водовідведення пожежного депо 

Кількість води м3/добу м3/год л/с Тис м
3
/рік 

загальной 0,86 0,39 0,42 0,169 

гарячої 0,43 0,18 0,23 0,087 

холодної 0,43 0,24 0,33 0,082 

стоків 0,86 0,39 2,02 0,169 

 

Господарсько5побутова каналізація 

Відведення госппобутових стоків відбувається до запроектованої системи 
каналізації. 

Для очищення побутових стоків, які поступають від адміністративно;
побутового корпусу та пожежного депо запроектовані очисні споруди 
механічної і біологічної очистки господарсько;побутових стічних вод. 

Для адміністративно;побутового корпусу запроектовані очисні споруди 
біологічної очистки вод типу «СБО;3» продуктивністю 3м3/добу. 
Розрахунковий добовий притік стічних вод 1,88 м³/добу; 0,389 тис. м³/рік. 

Для очищення побутових стоків, які надходять від пожежного депо, 
запроектовані очисні споруди біологічної очистки вод типу «СБО;1» 
продуктивністю 1 м3/добу. Розрахунковий добовий притік стічних вод 0,86 
м³/добу, 0,169 тис.м³/рік. 

Показники якості очистки стічних вод: 

до очищення: після очищення: 

БПКполн 300мг/л; БПКполн 15 мг/л; 

Завислі речовини 325 мг/л; Завислі речовини 15-20 мг/л; 

Азот амонійний 20 мг/л; Азот амонійний 1,9 мг/л; 

 

 
Очищена вода відводиться до вигребу з подальшим викачуванням 

спеціалізованою організацією по окремому договору.  
 

 

Дощова каналізація 

Із території ГНС та автостоянки ГНС запроектовано різні системи 
дощової каналізації. 
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Найбільш забруднена перша частина поверхневого стоку з території ГНС 
з витратою QLIM – 24,36 л/с відводиться на очисні споруди типу Rainpark 
ПБМО–700–25, потужністю  25 л/с (або їх аналоги). 

Найбільш забруднена перша частина поверхневого  стоку із автостоянки 
ГНС з витратою QLIM – 2,48 л/с відводиться на очисні споруди типу Rainpark 
ПБМО–700–3, потужністю  3 л/с (або їх аналоги). 

Розрахунковий обсяг зливових вод (згідно розд. ВК) складає 1984,9 м3/рік 
(Rainpark ПБМО–700–25) та 1415,0 м3/рік (ПБМО–700–3). Концентрація  
забруднених  дощових  стоків  прийнята  згідно ДСТУ 3013  і  складає: 

 

 

Вхідна концентрація Вихідна концентрація 

завислі 

речовини 
нафтопродукти 

завислі 

речовини 
нафтопродукти 

Rainpark ПБМО–700–25 493 28 до 15 <0,3 

Rainpark ПБМО–700–7 407 17 до 15 <0,3 

 
Сепаратор  нафтопродуктів  Rainpark  ПБМО ;700 (далі  «Сепаратор  

НП») є  спорудою механічної  очистки  дощових  вод,  призначений  для  
видалення нерозчинених  домішок.  

Сепаратор  виконаний у формі  горизонтального циліндра діаметром із 
армованого склопластику. Всередині ємкість розділена склопластиковими 
перегородками на три відділення: піскоуловлювач; відстійник із 
коалесцентними фільтрами; відділення з пінополіуретановими фільтрами. У 
горизонтальних спорудах  байпас винесений за межі споруди і виконується 
через розподільчий і збірний колодязі. Також сепаратор НП обладнується 
горловинами технічного обслуговування. При потребі сепаратор додатково 
обладнується системою сигналізації. 

У піскоуловлювачі, за рахунок сил гравітації, осідають частинки 
грубодисперсних домішок з гідравлічною крупністю 18,7 мм/с і більше, що 
становить 25;35% забруднень від загальної кількості завислих речовин.  

Далі стічні води надходять у відстійник з коалесцентними блоками, що 
являють собою гофровані похилі пластини, скріплені між собою, які мають 
гідрофобні властивості (відштовхування частинок води). У даному відділенні 
затримуються тонкодисперсні домішки з гідравлічною крупністю не менше 
0,12;0,15мм/с. Частинки нафти укрупнюються , спливають на поверхню, 
утворюючи плівку. У відстійнику затримуються до 95% нафтопродуктів і до 
70% домішок завислих речовин.  
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Процес повного освітлення стічних вод завершується фільтруванням. В 
якості фільтруючого матеріалу використовується відкритопористий 
ретикульований поліуретан (ППУ фільтри). ППУ фільтри являють собою 
перфоровані труби, обмотані зовні шаром фільтруючого матеріалу. Стічна вода 
з певною швидкістю проходить через фільтри. Профільтрована рідина 
збирається у нижній частині даного блоку, звідки, по випускному трубопроводу 
виводиться за межі споруди. 

Якісна характеристика дощових вод після очищення: 
; завислі речовини до 15 мг/л;   
; нафтопродукти до 0,3 мг/л;   
Очищена вода відводиться до водойми для протипожежного запасу води. 

Вивіз нафтопродуктів на утилізацію проводиться замовником по окремому 
договору з організацією, яка має ліценцію на виконання подібних робіт. 

Відкачування осаду виконується з допомогою асенізаційної машини по 
мірі накопичення забруднень. 

 
1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 

(скидів), забруднення води, повітря, грунту 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. 

В процесі будівництва відбувається  негативний вплив на всі компоненти 
навколишнього природного середовища, який виражається в порушенні 
грунтового покриву, у викидах забруднюючих речовин в атмосферу від 
будівельної техніки та будівельних робіт, в забрудненні водного середовища, а 
також в утворенні відходів виробництва і споживання. 

Вплив на атмосферне повітря. 

На період будівництва: 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються від: 
;� зварювальних робіт; 
;� фарбувальних робіт; 
;� роботи будівельної техніки та автотранспорту. 
Розрахунок викидів від будівельних робіт приведений в додатку 3. 
Викиди забруднюючих речовин на період будівництва приведені в 

таблиці 1.2 
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                       Таблиця 1.2 
№ 
п/п 

Код ЗР 
Забруднююча речовина 

Викид 
г/с т/рік 

1 123 Заліза оксид 0,0066 0,0086 
2 143 Манган та його сполуки 0,0003 0,0004 
3 342 Фториди газоподібні 0,0005 0,0006 

4 343 Фториди добре розчинні 0,0027 0,0035 
5 344 Фториди погано розчинні 0,0014 0,0018 

6 342 Фтористий водень 0,0006 0,0008 
7 2908 Пил неорганнічний, SiO2 20;70% 0,0009 0,0011 
8 616 Ксилол 0,0858 0,412 

9 2752 Уайт;спірит 0,0858 0,412 
10 11510 Аерозоль фарби 0,0703 0,202 

11 301 Оксиди азоту (в перерахунку на NО2) 0,0107 0,001 
12 337 Оксид вуглецю 0,0173 0,002 
13 ; НМЛОС 0,0029 0,0003 

14 330 Діоксид сірки 0,0015 0,0001 
15 328 Сажа 0,0025 0,0002 

16 410 Метан 0,0001 0,00001 
17 703 Бенз(а)пірен 0,000011 0,00000099 

 
На період експлуатації: 
В період експлуатації ГНС забруднення атмосфери відбувається за 

рахунок викидів забруднюючих речовин при виконанні наступних 
технологічних операцій: 

; прийом СВГ, що надходить залізничним і автомобільним транспортом;  
; злив СВГ в резервуари;сховища; 
; втрати при зберіганні СВГ в резервуарах;сховищах; 
; подача СВГ на завантаження в автоцистерни;пропановози; 
; викиди при роботі дизель;генератору; 
; викиди від руху по території тепловозу та автотранспорту 
(пропановозів). 

Всього в викидах в атмосферу від об’єкта присутні 11 забруднюючих 
речовин, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) та парникові гази 
(діоксид вуглецю, оксид діазоту). 

Характеристика викидів забруднюючих речовин приведена в таблиці 1.3 
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Таблиця 1.3 
№ 
п/п 

Код 
ЗР 

Найменування 
забруднюючої 

речовини 

ГДК 
м.р., 

(ОБРД) 
мг/м3 

ГДК 
с.д., 

мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Викид  
г/с 

Викид, 
т/рік 

1 2754 Вуглеводні 
насичені С12;С19  у 

перерахунку на 
сумарний 

органічний вуглець 

1,0 ; 4 0,0565 0,0018 

2 10304 Пропан 65 ; ;* 3,9547 30,6614 

3 402 Бутан 200 ; 4 3,9547 30,6614 

4 1715 Метилмеркаптан 0,0001 ; 4 0,000016 0,00012 

5 301 Діоксид азоту 0,2 ; 3 2,3953 0,043 

6 330 Діоксид сірки 0,5 0,05 3 0,2794 0,007 

7 410 Метан 50 ; ;* 0,0049 0,00014 

8 703 Бенз(а)пірен ; 0,1 мкг 
на 

100 м3 

1 0,00082 0,000015 

9 337 Оксид вуглецю 5,0 ; 4 1,4357 0,0311 

10 328 Суспендовані 
тверді частки (сажа) 

0,15 ; 3 0,1493 0,0038 

11 1301 Акролеїн 0,03 ; 2 0,0198 0,0006 

  Всього    12,2511 61,4104 

�Примітка. Клас небезпеки відсутній для речовин, на які встановлені рівні ОБРД. 
 

Загальний викид забруднюючих речовин складає 61,4104 т/рік. За 
результатами розрахунку розсіювання перевищення ГДК від викидів об’єкту 
відсутні. Викиди НМЛОС складають 0,003 т/рік, викид парникових газів: 
діоксид вуглецю 1,579 т/рік оксид діазоту 0,00032 т/рік. Розрахунок викидів 
приведений в додатку 3.. 

 

Утворення відходів  

На період підготовчих робіт: 
На земельній ділянці під будівництво на даний час знаходяться нежитлові 

будівлі і споруди, які підлягають демонтажу, оскільки знаходяться або в 
аварійному стані або не можуть бути використані для проектуємого об’єкту. 
Обсяги демонтованих конструкцій прийняті згідно Проекту організації 
будівництва (ПОБ). Згідно даних ПОБ обсяги демонтажу складають: 
розбирання існуючого бетонного покриття – 6200 м2, демонтаж, розбирання 
існуючих будівель і споруд 7890 м3. 

Загальна кількість відходів від демонтажу складає 4247,0 т. Детальна 
характеристика відходів наведена в таблиці 1.4.  
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Таблиця 1.4 
№

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005;96 

Техноло;
гічний 
процес 

Кіль;
кість т/ 
період 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню 
з відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Четвертий клас небезпеки 

1 Залишки асфальту та 
суміші  

асфальтобетонної без 
вмісту дьогтю 

4510.2.9.04 Демонтаж 
твердого 

дорожнього 
покриття 

2742,0 Твердий 
 
 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

2 Брухт чорних 
металів дрібний 

інший 

7710.3.1.08 Демонтаж 
металокон;

струкцій  

2,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

3 Бій цегли, матеріалів 
стінових кам’яних 

4510.1.3.02 Демонтаж 
кам’яної 
кладки 
будівлі 

724,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

4 
Деревина та вироби з 

деревини зіпсовані або 
використані 

7710.3.1.10 Демонтаж 
дерев’яних 
конструкцій 

покриття 

28,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

5 Вироби стінові 
бетонні, стовпи, 

черепиця бетонна 
зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані,  

які не можуть бути 
використані за 
призначенням  

4510.1.3.01 Демонтаж 
панелей 

перекриття, 
фундаменту 

744,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

6 Відходи змішані 
будівництва та 

знесення будівель і 
споруд 

4510.2.9.09 Інше 
будівельне 

сміття 

7,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

Всього відходів 4247,0   

 
На період будівництва: 
Утворення відходів відбувається від зварювальних та фарбувальних 

робіт, загальнобудівельних робіт, робіт по утепленню будівлі АПК.     
Перелік та обсяги відходів приведені в таблиці 1.5 
����������������������������������������������������������������

� �
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���Таблиця 1.5 
№

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005;96 

Техноло;
гічний 
процес 

Кіль;
кість т/ 
період 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Четвертий клас небезпеки 

1 Тара металева 
використана – 
жерстяна тара з;під 
фарб (горючих) 

7710.3.1.07 Фарбувальні 
роботи 

0,08 
 

Тверді. 
Жерсть, 
залишки 

фарби 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

2 Огарки електродів 2820.2.1.20 Зварювальні 
роботи 

0,064 Тверді. 
Оксиди 
заліза, 
оксиди 
мангану 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

3 Тара пластикова 
дрібна використана 
– пластикова тара з 
під фарб 
(негорючих) та 
будівельних 
сумішей 

7710.3.1.04 Фарбувальні 
роботи, 

оздоблюваль
ні роботи 

0,09 Тверді. 
Пластик, 
залишки 

фарб 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

4 Матеріали 
пакувальні 
пластмасові 
зіпсовані, 
відпрацьовані чи 
забруднені 
(поліетилен 
зіпсований 
неконденційний) 

7730.3.1.02 Утеплення 
стін 

0,18 Тверді. 
 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

Всього відходів 0,414   
Розрахунок обсягів відходів при будівництві приведений в додатку 4. 
 

В процесі експлуатації об’єкту, що проектується, утворюються  відходи 
III, IV класу небезпеки в загальній кількості 19,139 т/рік, а саме: залишки від 
очищення фільтр;сепараторів, осад від очисних споруд зливових та побутових 
вод, тверді побутові відходи. Всі виробничі відходи передаються на 
знешкодження ліцензованим організаціям по договорам.  

Розрахунок обсягів відходів при експлуатації приведено в додатку 4. 
Характеристика відходів приведена в таблиці 1.6 

Таблиця 1.6 
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№
№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005;96 

Технологі
чний 

процес 

Кіль;
кість 
т/рік 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Третій клас небезпеки 

1 Залишки від 
очищення фільтрів;
сепараторів 

7750.3.1 Очищення 
СВГ, що 

надходить 
на ГНС 

11,2 Рідкий. 
Вода, 

залишки 
вуглеводнів, 

механічні 
домішки 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

2 Шлам від 
очищення вод 
стічних 
неспецифічних 
промислових 

9030.2.9.04 Очищення 
зливових 

вод 

1,582 Твердий. 
Шламоподіб

ний 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

 
3 Матеріали 

фільтрувальні 
зіпсовані, 
відпрацьовані чи 
забруднені 

7730.3.1.05 Очищення 
газу 

4,0 Твердий. 
Механічні 
домішки у 

вигляді 
сірки 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

Четвертий клас небезпеки 

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

7720.3.1.01 Життєдіяль
ність 
персоналу 
 

2,184 Тверді. 
Картон, 

папір, скло, 
органіка, 

поліетилен, 
харчові 
відходи 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

2 Шлам від 
очищення вод 
стічних 
комунальних 
(міських) 

9030.2.9.05 Очищення 
госп. 

побутових 
вод 

0,173 Твердий. 
Шламоподіб

ний 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

Всього відходів 19,139   

 

Вплив на грунти 

На період будівництва: 
В процесі будівельних робіт відбувається переміщення земляних мас. 

Картограма земляних мас представлена в таблиці 1.7 
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  Таблиця 1.7 
Найменування робіт і об'ємів грунту Кількість Примітка 

1 черга будівництва II черга будівництва 

1 пусковий 

комплекс 

II пусковий 

комплекс 

І пусковий 

комплекс 

II пусковий 

комплекс 

III пусковий 

комплекс 

IV пусковий 

комплекс 

Насип 

( + ) 

Виїмка 

($) 

Насип 

( + ) 

Виїмка 

($) 

Насип 

( + ) 

Виїмка 

($) 

Насип 

( + ) 

Виїмка 

($) 

Насип 

( + ) 

Виїмка 

($) 

Насип 

( + ) 

Виїмк

а 

($) 

1. Планування території 6697,76 2169,87 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  

2.Влаштування котлованів та зворотня засипка в 

т. ч. при улаштуванні підземних частин будівель 

та споруд : 

268,60 587,60 1076,07 2538,05 6743,40 1072,51 6117,10 391,10 $ $ 7,50 52,50  

а)залізнична естакада СВГ (на 5 постів) $ $ $ 42,00 $ $ $ $ $ $ $ $  

б)підземна база зберігання СВГ (20хЮ0=2000 м3), 

в тому числі: 

             

$підземна база зберігання СВГ (10х100 =1000 м3) 

 ІІ черга будів. 1 пусковий комплекс): 

$ $ $ $ $ 818,81 $ $ $ $ $ $  

• місцевий грунт зворотньої засипки пазух 

фундаментів; 

$ $ $ $ 2005,00 $ $ $ $ $ $ $  

• піщаний грунт дез органічних домішок 

(обвалування навколо резервуарів): 

$ $ $ $ 1830,00 $ $ $ $ $ $ $  

• місцевий грунт обвалування ; $ $ $ $ 2275,00 $ $ $ $ $ $ $  

$підземна база зберігання СВГ (10х100=2000м3) II 

черга будів.; II пусковий комплекс): 

$ $ $ $ $ $ $ 380,00 $ $ $ $  

• місцевий грунт зворотньої засипки пазух 

фундаментів; 

$ $ $ $ $ $ 2005,00 $ $ $ $ $  

• піщаний грунт без органічних домішок 

(обвалування навколо резервуарів); 

$ $ $ $ $ $ 1830,00 $ $ $ $ $  

• місцевий грунт обвалування ; $ $ $ $ $ $ 2275,00 $ $ $ $ $  

в)насосно$компресорне відділення; $ $ 259,80 557.44 $ $ $ $ $ $ $ $  
г) пости для наповнення автоцистерн СВГ під 

навісом; 

$ $ 45,50 148,10 $ $ $ $ $ $ $ $  

д)адміністративно$побутовий корпус; 80,10 96,30 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  

е) пожежне депо; $ $ $ $ 600,00 185,00 $ $ $ $ $ $  
є) протипожежна насосна станція ;  $ 317,53 406,86 $ $ $ $ $ $ $ $  

и)резервуари протипожежного запасу води 

№2x465=930 м3); 

 $ 90,00 396,11 $ $ $ $ $ $ $ $  

і) пожежні вишки з лафетним стволом ;  $ 52,00 86,00 $ $ $ $ $ $ $ $  

ї) автоваги ;  110,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  

й) дизель$генератор:  $ $ 46.20 $ $ $ $ $ $ $ $  
к) підземні технологічні резервуари ємністю 5м3 ;  $ 38,34 90,54 $ $ $ $ $ $ $ $  

л) блисковкоприйма ЧІ;  11,10 11,80 18,50 2,40 3,70 7,10 11,10 $ $ $ $  

м)надземний технологічний трубопровід СВГ;  $ 120,80 524,80 $ $ $ $ $ $ $ $  

н) очисні споруди для атмосферних опадів, які 

забруднені нафтопродуктами; 

 20,00 67,00 80,00 13,00 20,00 $ $ $ $ $ $  

п) очисні споруди господарсько$побутових стоків;  45,00 $ $ 18,00 45,00 $ $ $ $ $ $  

р)інформаційний стенд;  $ 0,90 3,50 $ $ $ $ $ $ $ $  

с) складські приміщення;  $ 72,40 180,00 $ $ $ $ $ $ $ $  

т)пости перевантаження автоцистерн СВГ під 

навісом; 

 132,30 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  

у)проміжні технологічні резервуари парової фази 

СВГ V= 2x54м3; 

 94,70 _  _  _    _   

ф) операторна;  78,20 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  

х)комплекс для очищення газу;  $ $ $ $ $ $ $ $ $ 150 52,50  

3. Витиснутий грунт в т. ч. при улаштуванні:  469,40 1027,50 4407,54 664,50 1066,40 46,00 162,90 $ $ $ $  

а) корита під одяг доріг та майданчиків з              

дорожнім покриттям;  389,60 $ 2940,40 $ 296,60 $ $ $ $ $ $  

б) корита під одяг тротуарів та пішохідних              
доріжок, вимощень та пандусів, в тому числі:  66 70  350 64  10? 70 $ 85 50      
в)корита під верхнє будівництво з.д. колій;   $  $  $  $ $ $ $ проект 12/1 $КЗ 

TOB "Сінком" 

д) підземних інженерних мереж:  13,10 1027.50 1116.50 664.50 667,10 46,00 47.90 $ $ $ $  
е) водовідвідних споруд;  $ $ $ $ $ $ 29,50 $ $ $ $  

              
              

              

4. Грунт для влаштування земляного полотна  
   залізничної колії 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ проект 12/1 $КЗ 

TOB "Сінком" 

5. Грунт для влаштування земляного полотна  
        автошляхів 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  
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6. Грунт для влаштування високих підлог будівель  
     та обвалування споруд, з них: 
     $ залізнична естакада СВГ 

 $ 234,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $  

7. Поправка на ущільнення (залишкове розпушення  
     К1 = 9%) 

 $ 210,40 $ 666,70 $ 554,70 $ $ $ 0,70 $  

8. Поправка на втрати грунту при 

траспортуванні  
      (К2  = 2%) 

 $ 46,80 $ 148,20 $ 123,30 $ $ $ 0,20 $  

Всього придатного грунту:  3226,87 2594,77 6945,59 8222,80 2138,91 6841,10 554,00 $ $ 8,40 52,50  

9.Грунт непрдатний для улаштування насипу 

основ будівель. спопид. шо підлягає видаленню з 

$ $ 90,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ основа під 

резервуари 

протипожежного 

запасу води 

(V=2x465=930 

м3); 

10.Надлишок (нестача) придатного грунту: $ 4513,09*

* 

4260,82*

** 

$ $ 6083,89*

* 

$ 6287,10*

* 

$ $ 44,40*
** 

$  

11. Грунт для влаштування газонів на ділянках 

озеленення, всього: в т.ч. 

а)грунт що використовується для озеленення 

території; 

б) надмір грунту!рекультивація земе/ь) в)нестача 

грунту: 

�� що використовується для озеленення 

території; 

�� що використовується для озеленення 

підземної бази зберігання СВГ (20x100=2000 м3), в 

тому числі: 

�� підземна база зберігання СВГ 

(10х100=1000м3) II черга будівництва; 1 пусковий 

комплекс 

�� підземна база зберігання СВГ 

(10х100=1000м3) // черга будівництва; // пусковий 

комплекс 

 23,00 96,00 96,00 713,00 

227,00 

940,00 259,00 

231,00 

490,00 $ $ ~ $  

10. Разом грунту, що переробляється  7762,96 7441,59 7441,59 9162,80 9162,80 7331,10 7331,10 $ $ 52,50 52,50  

11. Транспортування надлишкового грунту в 

тимчасовий відвал 

 $ 4260,82*

** 

$ $ $ $ $ $ $ 44,40*

** 

$  

12. Транспортування недостатнього грунту (з 

карьеру) : а/місцевий грунт; 

б)піщаний грунт без органічних домішок 

(обвалування навколо резервуарів; основа під 

резервуари протипожежного запасу води 

V=2x465=930 м3 

в)грунт для влаштування газонів на ділянках 

озеленення 

 $ 4260,82*

* 

90,00** 

96,00 

$ 4253,90*

* 

1830,00*

* 940,00 

$ 4457,10*

* 

1830,00*

* 490,00 

     По об'єкту: 

транспортування 

недостатнього 

грунту (э карьеру) 

; а)місцевий 

грунт: $

Е13179,69**м': 
б)піщаний грунт ; 

$Е3750,00м3 

в)грунт для 

влаштування 

газонів на 

ділянках 

озеленення: $

Е1549.00М3 

* 3 урахуванням попереднього зрізування родючого 

грунту ** У кар'єрі *** У відвалі 

            

 
За даними приведеної картограми розподіл грунтів наступний: 
1;ша черга будівництва, перший пусковий комплекс. 
 Придатний грунт в кількості 3226,87 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 7739,96 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 4513,09 м³ транспортується з кар’єру. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 23,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 23,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території.  

1;ша черга будівництва, другий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 6945,59 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 2594,77 м³. Надлишок  
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придатного грунту у кількості 4260,82 м³ транспортується до відвалу. 
Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 

газонів на ділянках озеленення необхідно 96,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 96,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

2;га черга будівництва, перший пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 2138,91 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 8222,80 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 6083,89 м³ завозиться з кар’єру за договором. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 940,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 940,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

 
2;га черга будівництва, другий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 554,00 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 6841,10 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 6287,10 м³ завозиться з кар’єру за договором. 

 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 490,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 490,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

2;га черга будівництва, третій пусковий комплекс. 
При будівництві третього пускового комплексу земляні роботи не 

виконуються. 
2;га черга будівництва, четвертий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 52,50 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 8,40 м³. Надлишок  
придатного грунту у кількості 44,40 м³ вивозиться до відвалу. 

Роботи по влаштуванню газонів на ділянках озеленення при введенні в 
дію четвертого пускового комплексу не передбачається.  

 
При експлуатації:  
При експлуатації об’єкта негативний вплив на ґрунт не очікується. За 

рахунок запланованих охоронних заходів: всі покриття на території передбачені 
бетонні, покриття тротуарних доріжок з плитки.  Розробка родючого шару 
ґрунту при експлуатації не передбачається. По всій території ГНС, яка не 
зайнята будівлями, спорудами, проїздами чи тротуарами влаштовується 
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озеленення шляхом посіву багаторічних газонних трав.  
Водне середовище: 

На період будівництва: 
Для санітарно;побутових і службових потреб використовують тимчасові 

пересувні приміщення, які є в будівельній організації.  
Водопостачання – привозна вода, каналізування – встановлення 

біотуалетів у відповідності до розробленого Проекту організації будівництва. 
Скид забруднених стоків до водних об’єктів відсутній. 
На період експлуатації: 
Водопостачання – здійснюється за рахунок привозної води. 

Каналізування – побутових стічних вод до станції очистки господарсько;
побутових стоків з подальшим вивезенням залишків від очищення (осаду) 
спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на виконання даного виду 
робіт, поверхневих – до станції очистки дощових вод. 

Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Потенційних 
джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не 
передбачається. 
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Шумове навантаження: 

На період будівництва: 
Джерелами шуму при будівництві є автотранспорт що використовується 

для будівельно;монтажних робіт, а саме:  
; стрілковий кран на автомобільному ходу типу КТА;25 – 1 од.; 
; екскаватор типу Hyundai R;170W;7 – 1 од.; 
; фронтальний навантажувач типу Hyundai HL740;9S – 1 од; 
; автотранспорт для транспортування вантажів – 2 од. 
Результати розрахунків (наведені в Додатку 5) показують, що 

перевищення нормативів шуму на межі санітарно;захисної зони відсутні. 
Вимоги ДСТУ;Н Б В.1.1;35:2013 (табл. 1) дотримуються. Рівні шуму не 
перевищують нормативів для виробничої зони згідно ДСН 3.3.6.037;99 та вимог 
для житлової забудови згідно ДСТУ;Н Б В.1.1;35:2013. 

На період експлуатації:  
Джерелами шуму при експлуатації проектованої ГНС є насоси та 

компресори для перекачування СВГ. В насосно;компресорному відділенні 
встановлено 3 насоси та 3 компресори, які можуть працюювати одночасно.  

Результати розрахунків (наведені в Додатку 5) показують, що 
перевищення нормативів шуму на межі санітарно;захисної зони відсутні. 
Вимоги ДСТУ;Н Б В.1.1;35:2013 (табл. 1) дотримуються. Рівні шуму не 
перевищують нормативів для виробничої зони згідно ДСН 3.3.6.037;99 та вимог 
для житлової забудови згідно ДСТУ;Н Б В.1.1;35:2013. 

Вплив від джерел шуму проектованого об’єкту визначається як 
прийнятний. 

Вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також 
випромінення при будівництві та експлуатації об’єкта відсутнє.  
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2.� Опис виправдальних альтернатив  

2.1 Територіальні альтернативи 
Територіальна альтернатива 1. 
Будівництво ГНС планується на орендованій земельній ділянці за 

адресою: територія Замглайської селищної ради Ріпкинського району 
Чернігівської області (за межами населеного пункту), кадастровий номер 
земельної ділянки 7424455700:02:001:0050. Цільове призначення земельних 
ділянок — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної інфраструктури. Категорія земель – землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення 

Площа ділянки будівництва становить 4,0922 га, яка орендована ТОВ 
«Будагроенергосервіс» у Чернігівської обласної державної адміністрації  згідно 
договору оренди землі від 28 вересня 2018 року, зареєстрована у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 1658809074244 від 01.10.2018 
року. (договір оренди додається, Додаток 1).  

Межами майданчика є: 
з півночі – землі Державного територіально;галузевого об’єднання 

«Південно;західна залізниця»; 
зі сходу та півдня – землі ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ 

«Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»; 
з заходу – землі Замглайської селищної ради загального користування  

(проїзд) та землями запасу. 
Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва 

наведені в додатку 15. 
Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів» об’єкт проектування відноситься до ІV класу, для яких  розмір  
санітарно;захисної зони складає 100 м. Найближча житлова забудова 
знаходиться на відстані 900 м від найближчого джерела викидів. Нормативна 
СЗЗ витримується. Вимоги ДСП;173;96 щодо розміщення об’єкту витримані. 

Розміщення об’єкту забезпечує доступ до всієї необхідної інженерно;
транспортної інфраструктури. 

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

Будівництво та експлуатація ГНС передбачається на земельній ділянці 
колишнього об’єкту промисловості, яка до цього довгий час не 
використовувалась. Земельна ділянка має близькість розташування залізничної 
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колії та технічну можливість подальшого колійного розвитку на територію 
підприємства. Розвинута автодорожня інфраструктура. Місце розміщення 
планованої діяльності знаходиться поза межами населеного пункту в 
промисловій зоні (з підвітряної сторони для вітрів переважного напрямку по 
відношенню до смт Замглай).  Планована діяльність дозволить залучити в 
перспективне господарське використвання територію колишнього об’єкту 
промисловості. 

Розміщення об’єкта планованої діяльності на інших територіях є 
малоперспективним з господарсько;економічної та інфраструктурної позиції, 
потребує додаткового залучення земельних ресурсів, додаткових  витрат на 
створення інженерних мереж, комунікацій, автомобільних та залізничних 
сполучень. При цьому зростає кумулятивний вплив на довкілля, використання 
природних та енергетичних ресурсів. 

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

2.2 Технологічні альтернативи 
Технологічною альтернативою 2 може бути розміщення на ГНС 

надземної бази зберігання СВГ з аналогічною територіальній альтернативі 1 
інфраструктурою (залізничною естакадою, насосно;компресорним відділенням, 
постами автоналиву, адміністративно;побутовим корпусом). Однак дана 
альтернатива не можлива так як в даному випадку не будуть витримані 
нормативні відстані від надземної бази зберігання до сусідніх будівель і споруд 
згідно ДБН В.2.5;20:2018. Також при надземному розташуванні ємностей для 
зберігання скрапленого вуглеводневого газу на них (згідно вимог ДБН В.2.5;
20:2018) повинно бути 4 запобіжні клапани (на ємностях з підземним 
розташуванням резервуарів – 2 запобіжні клапани), що в свою чергу збільшує 
кількість викидів в атмосферне повітря. Відповідно ДБН В.2.5;20:2018 при 
надземному розташуванні ємностей для зберігання скрапленого вуглеводневого 
газу в період високих температур навколишнього середовища ємності потрібно 
охолоджувати водою, а це передбачає встановлення додаткового обладнання, 
додаткового запасу води, а також при охолодженні резервуарів створює 
додатковий вплив на ґрунти та поверхневі води. Отже дана технологічна 
альтернатива не ефективна як з економічної, технологічної так і з екологічної 
точок зору. 
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3.� Опис поточного стану довкілля 

Нове будівництво газонаповнювальної станції відбувається на 
орендованій земельній ділянці ТОВ «БУДАГРОЕНЕРГОСЕРВІС», яка до 
набуття права оренди довгий час не використовувалася. Дана територія 
вминулому належала промисловому підприємству, яке останні роки не вело 
ніякої діяльності. Більша частина земельної ділянки знаходиться під дорожніми 
покриттями, будівлями та спорудами, які підлягають демонтажу. Рослинність 
представлена сорними однолітніми та багатолітніми рослинами, наявна 
рослинність особливої цінності не має. За зверненням ТОВ 
«БУДАГРОЕНЕРГОСЕРВІС» до Замгайської селищної ради влітку 2018року 
було проведено засідання комісії та оглянуто зелені насадження земельної 
ділянки з кадастровим номером 7424455700:02:001:0050. За результатами 
огляду було встановлено, що існуючі на земельній ділянці зелені насадження 
являють собою окремі, невпорядковані, самонавіянні кущові та чагарникові 
рослини, на окремих ділянках зустрічаються поодинокі само посівні дерева 
осики, сосни та берези. Комісією було визначено, що: 

; наявна рослинність є самопосівною, малоцінною, представлена 
переважно кущовими чагарниковими рослинами; 

; рослинність в більшості знаходиться в незадовільному стані, рослини 
слаборозвинені, частково пожовклі;  

; проведення розрахунків відновної вартості недоцільне;  
; видалення необхідної частини існуючих насаджень під час будівництва 

допустиме, не вплине на загальний стан території об'єкту; 
; проектування та благоустрій території об'єкту після будівництва TOB 

«Будагроенергосервіс» виконати з урахуванням діючих нормативних вимог 
щодо організації та благоустрою територій промислових об'єктів, передбачити 
необхідне озеленення. 

На території будівництва відсутні місця постійного проживання та 
перебування диких тварин і видів, що підлягають особливій охороні.  

Зони санітарної охорони, водоохоронні зони, прибережно;захисні смуги 
на території об’єкту проектування відсутні. 

Об’єкти природно;заповідного фонду та об’єкти екомережі відсутні та не 
межують з земельною ділянкою об’єкта проектування. (Додаток 16) 

Кліматична характеристика  

Клімат місцевості, на якій планують розміщення проектованого об’єкту 
формується під впливом температури повітря, опадів, сонячної радіації, повітряних 
мас, циркуляції атмосфери, підстилаючої поверхні, рельєфу. Вся територія 
знаходиться в помірному поясі, в області помірно континентального клімату. 
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Рівнинний характер поверхні території України сприяє вільному просуванню 
на територію Чернігівської області атлантичних, арктичних і континентальних 
повітряних мас.  

Клімат району – помірно;континентальний з теплим літом і м’якою зимою. 
Відповідно ДСТУ;Н Б В.1.1;27:2010  «Будівельна кліматологія» район 

об’єкта проектування відноситься до І архітектурно;будівельного 
кліматичного районування території України. 

Кліматична характеристика району розміщення об’єкту 
характеризується  наступними даними: 

Температура зовнішнього повітря: 
; абсолютна  мінімальна  – від мінус 37°С до мінус 40°С; 
; абсолютна  максимальна  –  від  плюс  37°С  до  плюс 40°С; 
; середня за липень  –  від плюс  18°С до плюс 20°С; 
; середня за січень   – від мінус  5°С  до мінус 8°С. 
Клімат  –  помірно;континентальний  із  середньорічною температурою   

;  плюс  6,9°С. 
Тривалість  періоду  із  середньодобовою   температурою  повітря: 
         ≤  8°С  –187  діб; 
         ≤  100С  – 204  доби. 
     Швидкість вітру: 
         середня  річна  – 4,8 м/сек; 
         максимальна  взимку  – від 3,1 до 4,0  м/сек; 
         мінімальна в літку   –  0 м/сек. 
     Переважаючий напрям вітрів: 
         взимку  –  західний,  північно;західний; 
         влітку  –  південний 
     Кількість опадів  – 595 мм/рік. 
     Глибина промерзання ґрунту  –  глинисті грунти – 1.2 м, піщані грунти 

– 1,35м. 
Сніговий покрив утримується  95 днів. 
Середня кількість опадів, (мм) та наявність снігового покриву (дні) 

визначається згідно таблиці 3.1: 
Таблиця 3.1 ; Середня кількість опадів, (мм) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

37/26 36/25 36/17 43 54 67 71 63 53 43 48/6 44/21 595 
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Середня місячна відносна вологість повітря, (%) визначаються відповідно 
до таблиці 3.2: 

Таблиця 3.2 ; Середня місячна відносна вологість повітря, (%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

85 83 80 71 67 71 72 73 77 82 88 88 78 
 

Таблиця 3.3 ; Середня місячна і річна температура повітря, °С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

;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 

 

Переважний напрям вітру, його повторюваність (%) по місяцям/серед;
ня швидкість вітру, (м/с)  визначаються відповідно до таблиці 3.4: 

Таблиця 3.4 ; Переважний напрям вітру, його повторюваність (%) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Пд3,3  

20/4,2 

Сх,  

16/4,
3 

Пд, 
18/4,1 

Пд, 

15/4,0 

Пн, 

17/3,5 

Пн, 

18/3,3 

3, 

21/3,2 

Пн 
23/3,1 

3, 

23/3,4 

3, 

21/3,7 

Пд, 

20/4,2 

Пд, 

19/4,4 

 

Середньорічні кліматичні параметри району проектування та 
метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі будівництва 
представлені в таблицях  3.1, 3.2, 3.3, згідно  даних Чернігівського обласного 
центру з гідрометеорології, лист №05/771 від 21.06.2018 р. (додаток 6). 

 
Таблиця 3.5 ; Середня кількість опадів, (мм): 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

46 37 35 38 64 68 85 44 46 47 39 62 611 

 
Таблиця 3.6 ; Середня вологість повітря, (%): 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
85 82 74 64 66 67 70 68 74 80 86 88 75 

 

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі 
будівництва, приведені в таблиці 3.7.  
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Таблиця 3.7 ; Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що 
визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 
Коефіцієнт рельєфу місцевості у місті 
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця, 

Т°С 
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для 

котельних, які працюють по опалювальному графіку), Т °С 
Середньорічна роза вітрів,  (січень/липень) % 
Пн                                                                                                                     
ПнС 
С 
ПдС 
Пд 
ПдЗ 
З 
ПнЗ                                                                                                              
Швидкість вітру (u)  (по середнім багаторічним  даним), повторюваність перевищення 

якої  складає 5%, м/с 

180 
1 
+27,1 

 
 

–8,0 
 

14 
8 
12 
11 
14 
9 
18 
14 
6;7 

 

Від об’єкту відсутні тепло; та вологовиділення в кількостях, що можуть 
призвести до змін клімату та мікроклімату оточуючого середовища. 

Повітряне середовище в районі проектування об’єкту характеризується 
існуючим фоновим забрудненням, яке прийняте  згідно з даними Департамента 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської 
обласної державної адміністрації (лист №10;20/1656 від 23.06.2018), додаток 
14. Величини фонових концентрацій приведені  в таблиці 3.8 

Таблиця 3.8 ; Величини фонових концентрацій 
№ 

п/п 

Код ЗР Найменування забруднюючої речовини 

 

Фонова концентрація, 

мг/м3   

1 2754 Вуглеводні насичені С12;С19  у 
перерахунку на сумарний органічний 
вуглець 

0,4 

2 10304 Пропан 26,0 
3 402 Бутан 50,0 
4 1715 Метилмеркаптан 0,00 
5 301 Оксид азоту 0,02 
6 330 Діоксид сірки 0,02 
7 410 Метан 20,0 
8 703 Бенз(а)пірен 0,00 
9 337 Оксид вуглецю 0,4 
10 328 Суспендовані тверді частки (сажа) 0,2 
11 1301 Акролеїн 0,012 
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4.� Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 

планованої діяльності та її альтернативних варіантів  
 

Вплив ГНС можливий на повітряне середовище, водне середовище та 
грунти. Можливий викид в атмосферне повітря шкідливих речовин в кількості 
61,4104 т/рік. Викид НМЛОС ; 0,003 т/рік, викид парникових газів: діоксид 
вуглецю ; 1,579 т/рік оксид діазоту ; 0,00032 т/рік.  

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених 
пунктів» ДСП 173;96 об’єкт проектування відноситься до ІV класу  санітарно;
технічних споруд та установок комунального призначення, нормативний розмір  
санітарно;захисної зони складає 100 м.   

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 900 м від 
проектованого об’єкта. Нормативна СЗЗ витримується. 

Коротка характеристика впливів: 
Геологічне середовище: 
Планована діяльність не призводить до розвитку небезпечних геологічних 

процесів і явищ.  
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 ІІІ 
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 ІІ категорії складності; 
; по гідрогеологічним факторам до ІІ категорії складності; 
; по геологічним процесам до ІІІ 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 12,0 м приймають участь 

сучасні  та верхньочетвертинні відклади. 
Сучасні відклади представленні: техногенним  (tІV) насипним ґрунтом,  

шар І потужністю 0,8;1,9м; елювіальним грунтово;рослинним шаром (еІV),  
шар ІІ потужністю 0,2;0,5м . 
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Верхньочетвертинні  алювіальні відклади (аІІІ) представлені  пісками 
мілкими шар ІІІ, пилуватими шар V та супіском шар ІV; загальною пройденою 
потужністю 1,9;10,1 м. 

Всі будівельні роботи ведуться з дотриманням діючих правил і норм.  
Вплив на геологічне середовище визначається як прийнятний. 
 
Мікроклімат: 
Об’єкт не викликає змін мікрокліматичних умов, тому що не впливає на 

жодну з його складових. 
 
Водне середовище: 
На підземні води об’єкт не впливає. При виконанні будівельно;

монтажних робіт, вплив носить тимчасовий характер і при належному 
виконанні робіт може бути зведений до мінімуму. При експлуатації об’єкту 
вплив на водне середовище відсутній. Скид забруднених стічних вод у відкриті 
водойми відсутній. 

 
Рослинний і тваринний світ: 
Рослинність під плямою забудови представлена сорними однолітніми та 

багатолітніми рослинами, наявна рослинність особливої цінності не має. На 
території будівництва відсутні місця постійного проживання та перебування 
диких тварин і видів, що підлягають особливій охороні.  

Території, плановані до заповідання, в межах впливу об’єкту відсутні. 
Проектом передбачається відновлення озеленення в місцях виконання 

будівельно;монтажних робіт. 
Вплив на рослинний і тваринний світ незначний і визначається як 

прийнятний. 
 
Вплив на повітряне середовище: 
Джерелами впливу на повітряне середовище при впровадженні 

планованої діяльності є технологічні процеси станції перевантаження 
скрапленого вуглеводневого газу: 

; прийом СВГ, що надходить залізничним і автомобільним транспортом;  
; злив СВГ в резервуари;сховища; 
; втрати при зберіганні СВГ в резервуарах;сховищах; 
; подача СВГ на завантаження в автоцистерни;пропановози; 
; викиди при роботі дизель;генератору; 
;викиди від руху по території тепловозу та автотранспорту 

(пропановозів). 
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Вплив на грунти: 
1;ша черга будівництва, перший пусковий комплекс. 
 Придатний грунт в кількості 3226,87 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 7739,96 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 4513,09 м³ транспортується з кар’єру. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 23,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 23,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території.  

1;ша черга будівництва, другий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 6945,59 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 2594,77 м³. Надлишок  
придатного грунту у кількості 4260,82 м³ транспортується до відвалу. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 96,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 96,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

2;га черга будівництва, перший пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 2138,91 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 8222,80 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 6083,89 м³ завозиться з кар’єру за договором. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 940,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 940,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

 
2;га черга будівництва, другий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 554,00 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 6841,10 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 6287,10 м³ завозиться з кар’єру за договором. 

 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 490,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 490,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

2;га черга будівництва, третій пусковий комплекс. 
При будівництві третього пускового комплексу земляні роботи не 

виконуються. 
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2;га черга будівництва, четвертий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 52,50 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 8,40 м³. Надлишок  
придатного грунту у кількості 44,40 м³ вивозиться до відвалу. 

Роботи по влаштуванню газонів на ділянках озеленення при введенні в 
дію четвертого пускового комплексу не передбачається. 

Детальна картограма земляних мас приведена в таблиці 1.7.  
Коефіцієнт озеленення території 41,49 %. 
Негативного впливу на ґрунти не очікується. 
Вплив на ґрунти визначається як прийнятний. 
 

Вплив на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини: 

Відповідно до даних Департаменту культури і туризму, національностей 
та релігій Чернігівської облдержадміністрації в зоні будівництва ГНС на 
території Замглайської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської 
області розташований археологічний об’єкт культурної спадщини поселення 
«Замглай;Завод», охоронний № 8159;Чр, яке взяте на облік наказом 
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської 
ОДА від 25.05.2018 № 227. 

У відповідності до вимог ч.1 ст. 37 закону україни «Про охорону 
культурної спадщини», будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що 
можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів 
культурної спадщини, проводяться тільки після повного археологічного 
дослідження цих об’єктів. 

Відповідно до цього, Замовником було складено договір з Державним 
підприємством «Науково;дослідний центр «Охорона археологічна служба 
України» та проведено дослідження земельної ділянки, що передбачається під 
забудову, на предмет виявлення археологічних знахідок.  

За результатами археологічної розвідки (шурфування) з метою 
визначення стану збереженості культурного шару поселення «Замглай;Завод» 
(висновок ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» ІА HAH України 
від 07.08.2019 № 318;в/24;19) було виявлено, що майже на всій території 
земельної ділянки культурний шар повністю знищений в процесі господарської 
діяльності минулих років, також було визначено дві ділянки на яких 
культурний шар частково зберігся. 

З огляду на викладене вище, Замовником було отримано погодження 
проекту будівництва від Департаменту культури і туризму, національностей та 
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релігій Чернігівської облдержадміністрації, про що свідчить висновок (додаток 
18).  

Інші об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в місці 
проектування об’єкту відсутні. 

 
Навколишнє соціальне середовище (населення): 
Планова діяльність ГНС буде мати позитивний вплив на місцеву 

економіку через безперервну роботу підприємства протягом року, зайнятість 
місцевого населення, податкових надходжень, залучення інвестицій в 
економіку Ріпкинського району та Чернігівської області. 

 
Навколишнє техногенне середовище: 
Негативний вплив на промислові, житлово;цивільні і 

сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну 
організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи 
техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта  
відсутній. 

Позитивним впливом на техногенне середовище є розвиток 
інфраструктури смт. Замглай Ріпкинського району Чернігівської області, 
зростання енергетичного сектору міста, забезпечення паливом АЗК та 
автотранспорту.   
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5.� Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності  

5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності 

Нове будівництво газонаповнювальної станції відбувається на території 
колишнього промислового об’єкту. На земельній ділянці на даний час 
знаходяться нежитлові будівлі і споруди, які підлягають демонтажу, оскільки 
знаходяться або в аварійному стані або не можуть бути використані для 
проектуємого об’єкту. Згідно даних ПОБ обсяги демонтажу складають: 
розбирання існуючого бетонного покриття – 6200 м2, демонтаж, розбирання 
існуючих будівель і споруд 7890 м3. 

Загальна кількість відходів від демонтажу складає 4247,0 т. Детальна 
характеристика відходів наведена в таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 
№

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005;96 

Техноло;
гічний 
процес 

Кіль;
кість т/ 
період 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню 
з відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Четвертий клас небезпеки 

1 Залишки асфальту та 
суміші  

асфальтобетонної без 
вмісту дьогтю 

4510.2.9.04 Демонтаж 
твердого 

дорожнього 
покриття 

2742,0 Твердий 
 
 

Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

2 Брухт чорних 
металів дрібний 

інший 

7710.3.1.08 Демонтаж 
металокон;

струкцій  

2,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

3 Бій цегли, матеріалів 
стінових кам’яних 

4510.1.3.02 Демонтаж 
кам’яної 
кладки 
будівлі 

724,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

4 Деревина та вироби з 
деревини зіпсовані або 

використані 

7710.3.1.10 Демонтаж 
дерев’яних 
конструкцій 

покриття 

28,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

5 Вироби стінові 
бетонні, стовпи, 

черепиця бетонна 
зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані,  

які не можуть бути 
використані за 
призначенням  

4510.1.3.01 Демонтаж 
панелей 

перекриття, 
фундаменту 

744,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

6 Відходи змішані 
будівництва та 

знесення будівель і 
споруд 

4510.2.9.09 Інше 
будівельне 

сміття 

7,0 Твердий Передається за 
договором 

спеціалізованій 
організації 

Всього відходів 4247,0   
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При будівельних роботах викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря здійснюються від: 

;� зварювальних робіт; 
;� фарбувальних робіт; 
;� роботи будівельної техніки та автотранспорту. 
Розрахунок викидів від будівельних робіт приведений в додатку 3. 
Викиди забруднюючих речовин від будівництва приведені в таблиці 5.2 
 

                       Таблиця 5.2 
№ 
п/п 

Код ЗР 
Забруднююча речовина 

Викид 
г/с т/рік 

1 123 Заліза оксид 0,0066 0,0086 
2 143 Манган та його сполуки 0,0003 0,0004 

3 342 Фториди газоподібні 0,0005 0,0006 
4 343 Фториди добре розчинні 0,0027 0,0035 
5 344 Фториди погано розчинні 0,0014 0,0018 
6 342 Фтористий водень 0,0006 0,0008 
7 2908 Пил неорганнічний, SiO2 20;70% 0,0009 0,0011 

8 616 Ксилол 0,0858 0,412 
9 2752 Уайт;спірит 0,0858 0,412 

10 11510 Аерозоль фарби 0,0703 0,202 
11 301 Оксиди азоту (в перерахунку на NО2) 0,0107 0,001 
12 337 Оксид вуглецю 0,0173 0,002 

13 ; НМЛОС 0,0029 0,0003 
14 330 Діоксид сірки 0,0015 0,0001 

15 328 Сажа 0,0025 0,0002 
16 410 Метан 0,0001 0,00001 
17 703 Бенз(а)пірен 0,000011 0,0000001 

 
 
Утворення відходів в процесі будівництва об’єкту відбувається від 

зварювальних та фарбувальних робіт, робіт по утепленню будівель, демонтажу 
існуючих будівель та споруд, існуючого залізобетонного покриття.     

Перелік та обсяги відходів приведені в таблиці 5.3����������������������������������
�

�

���

� �
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��Таблиця 5.3  

№ 
з/п 

Найменування 
відходу 

Код за 
 ДК 005;96 

Техноло;
гічний 
процес 

Кіль;кість т/
період 

 

Агрегатний 
стан та 
склад 

відходу 

Рішення по 
поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 
Четвертий клас небезпеки 

1 Тара металева 
використана – 
жерстяна тара з;під 
фарб (горючих) 

7710.3.1.07 Фарбувальні 
роботи 

0,08 
 

Тверді. 
Жерсть, 
залишки 

фарби 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

2 Огарки електродів 2820.2.1.20 Зварювальні 
роботи 

0,064 Тверді. 
Оксиди 
заліза, 
оксиди 
мангану 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

3 Тара пластикова 
дрібна використана 
– пластикова тара з 
під фарб 
(негорючих) та 
будівельних 
сумішей 

7710.3.1.04 Фарбувальні 
роботи, 

оздоблюваль
ні роботи 

0,09 Тверді. 
Пластик, 
залишки 

фарб 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

4 Матеріали 
пакувальні 
пластмасові 
зіпсовані, 
відпрацьовані чи 
забруднені 
(поліетилен 
зіпсований 
неконденційний) 

7730.3.1.02 Утеплення 
стін 

0,18 Тверді. 
 

Вивозиться за 
договором 
спеціалізо;

ваною 
організацією 

Всього відходів 0,414   
Розрахунок обсягів відходів при будівництві приведений в додатку 4. 
 

5.2 Використання в процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів 

В процесі провадження планованої діяльності використовується 
орендована земельних ділянках загальною площею 4,0922 га.  

Інженерно;геологічні вишукування по об’єкту «Будівництво 
газонаповнювальної станції в смт. Замглай, Ріпкинського району, Чернігівської 
області» були виконані відділом геології ПП «Інженерно;технічна фірма АІФ» 
в травні;червні 2018 р. Звіт «Про інженерно;геологічні вишукування» 
наведений в додатку 17. 
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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 ІІ категорії складності; 
; по гідрогеологічним факторам до ІІ категорії складності; 
; по геологічним процесам до ІІІ 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 12,0 м приймають участь 

сучасні  та верхньочетвертинні відклади. 
Сучасні відклади представленні: техногенним  (tІV) насипним ґрунтом,  

шар І потужністю 0,8;1,9м; елювіальним грунтово;рослинним шаром (еІV),  
шар ІІ потужністю 0,2;0,5м . 

Верхньочетвертинні  алювіальні відклади (аІІІ) представлені  пісками 
мілкими шар ІІІ, пилуватими шар V та супіском шар ІV; загальною пройденою 
потужністю 1,9;10,1 м. 

Отже, відповідно до інженерно;геологічних вишукувань грунти на 
території об’єкта будівництва до переліку особливо цінних не належать. 

При будівництві здійснюються земляні роботи відбувається виїмка 
ґрунту. 

1;ша черга будівництва, перший пусковий комплекс. 
 Придатний грунт в кількості 3226,87 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 7739,96 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 4513,09 м³ транспортується з кар’єру. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 23,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 23,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території.  

1;ша черга будівництва, другий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 6945,59 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 2594,77 м³. Надлишок  
придатного грунту у кількості 4260,82 м³ транспортується до відвалу. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 96,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 96,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

2;га черга будівництва, перший пусковий комплекс. 
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Придатний грунт в кількості 2138,91 м³ на ділянці ГНС виймається при 
земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 8222,80 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 6083,89 м³ завозиться з кар’єру за договором. 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 940,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 940,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

 
2;га черга будівництва, другий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 554,00 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 6841,10 м³. Нестача  
придатного грунту у кількості 6287,10 м³ завозиться з кар’єру за договором. 

 

Грунт для влаштування газонів на ділянках озеленення. Для влаштування 
газонів на ділянках озеленення необхідно 490,00 м³ грунту. Нестача грунту, що 
використовується для озеленення території, у кількості 490,00 м³ завозиться і в 
повному обсязі використовується лише для озеленення території. 

2;га черга будівництва, третій пусковий комплекс. 
При будівництві третього пускового комплексу земляні роботи не 

виконуються. 
2;га черга будівництва, четвертий пусковий комплекс. 
Придатний грунт в кількості 52,50 м³ на ділянці ГНС виймається при 

земляних роботах. Потреба в придатному грунті складає 8,40 м³. Надлишок  
придатного грунту у кількості 44,40 м³ вивозиться до відвалу. 

Роботи по влаштуванню газонів на ділянках озеленення при введенні в 

дію четвертого пускового комплексу не передбачається. 
Коефіцієнт озеленення території 41,49 %. 
Негативного впливу на ґрунти не очікується. 
Вплив на ґрунти визначається як прийнятний. 

 
Рекультивація порушених земель проектом не передбачена. 
Коефіцієнт озеленення території на ділянці реконструкції – 41,49%. 
Відомості щодо озеленення території приведені в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 
№ 
п/п 

Найменування породи або виду насадження Кільк.  

шт. 

Вік 

(років) 

1 Ι Площа озеленення території ділянки, м2 21186,47  

 ;� влаштування газонів в зоні майданчика 
для розвороту та стоянки автомобілів, м2 

;� насіння трав, кг 

 

153,40 

1,84 

 

2 Влаштування газонів на території ГНС, м2 10162,00  

Разом насіння трав на території ГНС, кг 127,7  

 ΙΙ Посадка дерев та кущів    

3. Сакура «Shidare sakura» 3 5 

4. Барбарис Тунберга 2 5 

5 Троянда рожева «Promice» 9 2 

6 Троянда біла «Chopin» 9 2 

7 Троянда червона «Dame de сoeur» 9 2 

8 Тримілина «Еmerald gold» (h=1,0 м) 170 2 

Використання води: 

Госппобутове водопостачання адміністративно;побутового корпусу та 
пожежного депо здійснюється за рахунок привозної води. 

Господарська система водопроводу запроектована від проектованих  
вертикальних резервуарів, типу ВО 1000 RVД в кількості ; 3 шт, загальним 
об’ємом 3м3 і які розмішені в адміністративно;побутовому корпусі в приміщенні 
теплогенераторної. За доглядом рівня води у резервуарі використовується 
поплавковий електричний вимикач. 

Забір води з резервуарів здійснюється насосною станцією типу Wilo;Jet HWJ 
201 EM Q=2,7м³/год, тиск H=42м, P=0,8кВт із мембраним баком на 25л,  а для їх 
поповнення використовується насос ХЄЛЗ БЦ 1,6гор Q=5,76м³/год із тиском 
H=20м, P=0,86кВт. Питна вода бутильована привозна. 

Система гарячого водопостачання проектується з подачею води від 
двухконтурного котла. Розвідні мережі запроектовані з поліпропіленових труб 
Ф20;25мм системи Екопластик.   

Система циркуляції гарячої води здійснюється насосом типу Wilo;Star;Z 15 
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TT Q=0,3м³/год, тиск H=2м, P=0,022кВт. Мережі циркуляційного трубопровода 
запроектовані з поліпропіленових труб Ф 20мм.  

Вода у кількості 1,88 м³/добу, 0,389 тис. м³/рік використовується на 
забезпечення санітарно;побутових потреб працівників в адміністративно;
побутовому корпусі. 

Вода у кількості 0,86 м³/добу, 0,169 тис. м³/рік використовується на 
забезпечення пожежного депо. 

Відведення госппобутових стоків відбувається до стації очистки з 
подальшим відведенням очищеної води до накопичувального колодця.  

 
 
5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення. 

В процесі роботи запроектованого обладнання в атмосферне повітря 
виділяються 11 забруднюючих речовин.  Їх характеристика приведена в таблиці 
5.5. 

 
 
 

                                                                  Таблиця 5.5 
№ Код Найменування ЗР ГДК 

м.р., 
(ОБРД) 
мг/м3 

ГДК 
с.д., 

мг/м3 

Клас 
небезпеки 

1 2754 Вуглеводні насичені С12;С19  у 
перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

1,0 ; 4 

2 10304 Пропан 65 ; ;* 
3 402 Бутан 200 ; 4 

4 1715 Метилмеркаптан 0,0001 ; 4 
5 301 Оксид азоту 0,2 ; 3 

6 330 Діоксид сірки 0,5 0,05 3 
7 410 Метан 50 ; ; 

8 703 Бенз(а)пірен ; 0,1 мкг 
на 

100 м3 

1 

9 337 Оксид вуглецю 5,0 ; 4 

10 328 Суспендовані тверді частки (сажа) 0,15 ; 3 

11 1301 Акролеїн 0,03 ; 2 

 

*Примітка. Клас небезпеки відсутній для речовин, на які встановлені ОБРД. 
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Загальний викид забруднюючих речовин складає 61,4104 т/рік. Викид 
неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) складає  0,003 т/рік, викид 
парникових газів: діоксид вуглецю 1,579 т/рік оксид діазоту 0,00032 т/рік.  

Від запроектованого об’єкту викиди здійснюються через 10 
організованих та 12 неорганізованих джерел викидів.  

Детальна характеристика всіх джерел викидів наведені в таблиці 5.6.  
На генеральному плані з нанесеними джерелами викидів і місцем їх 

розташування (додаток 9) приведені всі джерела викидів. На ситуаційній карті;
схемі (додаток 2) приведена схема розміщення об’єкту з прилеглими 
територіями. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин від всіх джерел наведені в 
додатку 3. 

При оцінці впливу об’єкту, що проектується, на стан навколишнього 
середовища виконувався розрахунок розсіювання для забруднюючих речовин, 
які підлягають нормуванню, у встановленому законодавством порядку. Для 
розрахунку використаний спеціалізований програмний комплекс ЕОЛ 2000, 
погоджений Мінприроди України. Результати розрахунку розсіювання 
приведені в додатку 10. 

Результати розрахунку розсіювання показують, що проектований об’єкт 
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 
та найближчої житлової забудови. Таким чином рівень впливу об’єкту на стан 
атмосферного повітря визначається як допустимий. 

Для аналізу впливу визначені контрольні точки (КТ): на межі санітарно;
захисної зони (КТ;1 – КТ;4) та на межі найближчої житлової забудови – 900 м. 
(КТ;5). Розташування точок приведено на ситуаційній карті;схемі (Додаток 2). 
Приземні концентрації в контрольних точках (в частках ГДК)  приведені в 
таблиці 5.7. 
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Таблиця 5.6 – ПАРАМЕТРИ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ 

Виробництво 
 

Цех 

Джерела виділення 
шкідливих речовин 

(агрегати, установки, 
обладнання)) 

Наймену;
вання 

джерела 
викиду 

шкідливих 
речовин 
(труба, 

аерацій;ний 
ліхтар та ін.) 

Число 
джерел 
викидів

 

Номер 
джерела 

на 
карті – 
схемі 

Висота 
дже; 
рела 

викиду 
H, м 

Діаметр 
устя 

труби 
D, м 

 

Параметри газоповітряної 
суміші на виході з джерела 

викиду 

Координати на карті;схемі, м 

Найменування 
шкідливої 
речовини 

Виділення шкідливих речовин 

Точкового 
джерела, центру 

групи джерел 
або одного кінця 
аераційн. ліхтаря 

Другого 
кінця  
аера; 

ційного 
ліхтаря 

Найменування 
К;cть 
штук 

Швид;
кість, 
Wг, 
м/с 

Об’єм 
Vг, м

3/с 
Темпера ;

тура 
Т, 0С 

X Y X Y г/cек т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Газонапов;
нювальна 

станція (ГНС) 

База 
зберігання 

СВГ 

Запобіжний 
клапан 

резервуарів 
СВГ 

40 Клапан 1 1 3 0,032 0,16 0,00013 20 35,0 26,5   

Пропан 0,000065 0,000015 

Бутан 0,000065 0,000015 

Метилмеркаптан 2,6·10;10 5,8·10;11 

  
  
  

 

Вентиль для 
скиду 

залишку газу 
резервуарів 

СВГ 
 

20 Вентиль 1 2 3 0,025 10,03 0,005 20 35,0 26,5     

Пропан 0,7076 0,108 

Бутан 0,7076 0,108 

Метилмеркаптан 2,8·10;6 4,3х10;7 

  
  
  

 
Ущільнення 
резервуарів 

 
20 

Неорг. 
викид 

1 6001 2 0,5 1,5 0,29 20 35,0 26,5 
  
  
  

  
  
  

Пропан 0,953 30,065 

Бутан 0,953 30,065 

Метилмеркаптан 3,8·10;6 0,00012 

  

Запобіжний 
клапан 

резервуару 
скиду залишків 

з фільтра;
сепаратора 

 

2 
 

Клапан 
 

1 
 

3 
 

3 
 

0,043 
 

0,285 
 

0,0004 
 

20 
 

;3,0 58,0 
  
 

  
 

Пропан 0,000065 7,5·10;7 

Бутан 0,000065 7,5·10;7 

Метилмеркаптан 2,6х10;10 3,0·10;12 

  

Вентиль 
скиду газу 
резервуару 

скиду 
залишків з 
фільтра;

сепаратора 

1 
 

Вентиль 
 

1 
 

4 
 

3 
 

0,025 
 

1,435 
 

0,00068 
 

20 
 

;3,0 58,0 
 
 

  
 

Пропан 0,7076 0,00026 

Бутан 0,7076 0,00026 

Метилмеркаптан 2,8х10;6 1,0·10;9 
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Ущільнення 
резервуару 

скиду 
залишків з 
фільтра;

сепаратора 
 

1 
 

Неорг. 
викид 

 

1 
 

6002 
 

2 0,5 1,5 0,29 20 ;3,0 58,0 
 
 

  
 

Пропан 0,0023 0,073 

Бутан 0,0023 0,073 

Метилмеркаптан 9,2·10;9 2,92х10;7 

  

Запобіжний 
клапан 

резервуару для 
уловлення 
конденсату 

4 
Клапан 

 
1 
 

5 
 

3 
 

0,043 
 

0,285 
 

0,0004 
 

20 
 

50,0 62,5   

Пропан 0,000065 1,5·10;6 

Бутан 0,000065 1,5·10;6 

Метилмеркаптан 2,6·10;10 5,8·10;12 

  

Вентиль для 
скиду 

залишку газу  
з резервуару 

для уловлення 
конденсату 

2 
Вентиль 

 
1 
 

6 
 

3 
 

0,025 
 

1,435 
 

0,00068 
 

20 
 

50,0 62,5   

Пропан 0,7076 0,00053 

Бутан 0,7076 0,00053 

Метилмеркаптан 2,8·10;6 2,1·10;9 

  

Ущільнення 
резервуару для 

уловлення 
конденсату 

2 
Неорг. 
викид 

 

1 
 

6003 
 

2 0,5 1,5 0,29 20 50,0 62,5   

Пропан 0,0046 0,1455 

Бутан 0,0046 0,1455 

Метилмеркаптан 1,84·10;8 5,8х10;7 

  
  
  

Зливна  
залізнична 
естакада  

Струбцина 
залізничних 

цистерн 
 

3 
Неорг. 
викид 

1 6004 2 0,5 1,5 0,29 20 ;102,5 79,5     

Пропан 0,0019 0,013 

Бутан 0,0019 0,013 

Метилмеркаптан 7,4·10;9 5,2·10;8 

  
Тепловоз        

ТГМ;4 
1 

Неорг. 
викид 

1 6005 5 0,5 1,5 0,29 20 ;55,5 90,0     

Оксид вуглецю  1,2125 0,011 

 НМЛОС 0,1253 0,001 

Метан 0,0048 0,00004 

Діоксид азоту 1,7918 0,016 

Діоксид вуглецю   84,550 0,740 

Сажа 0,1234 0,001 

Діоксид сірки 0,1132 0,001 

Оксид діазоту 0,033 0,00029 

Бенз(а)пірен 0,00081 7,1·10;6 

 
Колонки 

наливу СВГ   
Струбцина 
приєднання 

3 
Неорг. 
викид 

1 6006 2 0,5 1,5 0,29 20 74,0 87,0    
Пропан 0,0074 0,149 

Бутан 0,0074 0,149 
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автоцистерн 
 

Метилмеркаптан 3,0х10;8 6,0х10;7 

 

Пост 
переванта;

ження 
автоцистерн 

СВГ 

Запобіжний 
клапан 

резервуарів 
СВГ 

4 Клапан 1 7 3 0,032 0,16 0,00013 20 ;241,0 82,0   

Пропан 0,000065 0,0000015 

Бутан 0,000065 0,0000015 

Метилмеркаптан 2,6·10;10 5,8·10;12 

  

Вентиль для 
скиду 

залишку газу 
резервуарів 

СВГ 
 

2 Вентиль 1 8 3 0,025 10,03 0,005 20 ;241,0 82,0     

Пропан 0,7076 0,006 

Бутан 0,7076 0,006 

Метилмеркаптан 2,8·10;6 2,4х10;8 

  
Ущільнення 
резервуарів 

 
2 

Неорг. 
викид 

1 6007 2 0,5 1,5 0,29 20 ;241,0 82,0 
  
  
  

  
  
  

Пропан 0,002 0,061 

Бутан 0,002 0,061 

Метилмеркаптан 8,0·10;9 2,4·10;7 

  
Місце зливу 

СВГ в ємність 
2 

Неорг. 
викид 

1 6008 2 0,5 1,5 0,29 30 ;228,0 91,0   
Пропан 0,0248 0,0345 
Бутан 0,0248 0,0345 

Метилмеркаптан 9,9E;08 1,4·10;7 

     

Місце наливу 
СВГ в  

автоцистерну 
 

2 
Неорг. 
викид 

1 6009 2 0,5 1,5 0,29 20 ;228,0 86,0    

Пропан 0,0074 0,0039 

Бутан 0,0074 0,0039 

Метилмеркаптан 3,0х10;8 1,5х10;8 

  
Свіча від 
насосів  

1 Свіча 1 9 3 0,015 3,78 0,00067 20 ;219,0 91,0     
Бутан 0,0528 0,00019 

Метилмеркаптан 2,1·10;7 7,6х10;10 
Пропан 0,0528 0,00019 

  
Авто;

транспорт 
(пропановози) 

1 
Неорг. 
викид 

1 6010 3 0,5 1,5 0,29 20 74,5 44,0    

Оксид вуглецю 0,0173 0,0131 

НМЛОС 0,0029 0,002 

Діоксид сірки 0,0015 0,001 

Сажа 0,0024 0,002 

Метан 0,0001 0,0001 

Бенз(а)пірен 0,000011 8,0•10;6 

Діоксид азоту  0,0105 0,008 

Оксид діазоту 0,00004 0,000032 

Діоксид вуглецю 
 
 

1,1077 0,839 
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Насосно;

компресорне 
відділення 

Свіча від 
насосів  

1 Свіча 1 10 3 0,015 3,78 0,00067 20 25,5 66,7     

Бутан 0,0528 0,00055 

Метилмеркаптан 2,1·10;7 2,2х10;9 

Пропан 0,0528 0,00055 

 
Відділення 
сепарації 

Фільтр;
сепаратор 

ФСГ 
4 

Неорг. 
викид 

1 6011 2 0,5 1,5 0,29 20 57,0 61,0     

Бутан 0,015 0,00097 

Метилмеркаптан 6,0·10;8 3,9·10;9 

Пропан 0,015 0,00097 

 
Дизельгенер

аторна 

Дизель;
генератор 

FG WILSON   
P300 

1 
Неорг. 
викид 

1 6012 2 0,5 1,5 0,29 65 ;54,5 6,5   

Діоксиди азоту 0,5930 0,019 

Оксид вуглецю 0,2059 0,007 

Ангідрид 
сірчистий 

0,1647 0,005 

Вуглеводні 
граничні 

0,0565 0,0018 

Акролеїн 0,0198 0,0006 

 Сажа 0,0235 0,0008 

Параметри  викидів  шкідливих речовин  в атмосферу при будівництві 

 
Будівельний 
майданчик 

 

Зварювальні 
роботи 

 

1 
 

Неорг. 
викид 

 

1 
 

6001" 
 

2 
 

0,5 
 

1,5 
 

0,29 
 

20 
 

  
  
 

  
 

Заліза оксид 0,0066 0,0086 

Манган та його 
сполуки 

0,0003 0,0004 

Фториди добре 
розчинні 

0,0027 0,0035 

Фториди 
газоподібні 

0,0005 0,0006 

Фториди погано 
розчинні 

0,0014 0,0018 

Фтористий водень 0,0006 0,0008 

Пил неорганнічний, 
SiO2 20;70% 

0,0009 0,0011 

  
Фарбувальні 

роботи 
 

1 
 

Неорг. 
викид 

 

1 
 

6002" 
 

2 
 

0,5 
 

1,5 
 

0,29 
 

20 
 

  
  
 

  
 

Ксилол 0,0858 0,412 

Уайт;спірит 0,0858 0,412 

Аерозоль фарби 0,0703 0,202 

  

Роботи 
будівельного 
транспорту 

 

13 
 

Неорг. 
викид 

 

1 
 

6003" 
 

2 
 

0,5 
 

1,5 
 

0,29 
 

20 
 

  

 
  
  
 

  
  
  
 

Оксиди азоту (в 
перерахунку на 

NО2) 

0,0107 0,001 

Оксид вуглецю 0,0173 0,002 

НМЛОС 0,0029 0,0003 
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Діоксид сірки 0,0015 0,0001 

Сажа 0,0025 0,0002 

Метан 0,0001 0,00001 

Оксид діазоту 0,00004 0,000027 
Бенз(а)пірен 1,1х10;5 1х10;6 

 

Викид від джерел 1, 2, 6001 одночасно не відбувається 
Викид від джерел 3, 4, 6002 одночасно не відбувається  
Викид від джерел 5, 6, 6003 одночасно не відбувається  
Викид від джерел 7, 8, 6007 одночасно не відбувається 
Викид від джерел 6008, 6009 одночасно не відбувається 

При розрахунку розсіювання від цих джерел враховувалися джерела з максимальним секундним викидом (г/с) 
 *Примітка: діаметр, витрата ПГПС та швидкість потоку для неорганізованих джерел приведені умовні, використовуються при розрахунку 
розсіювання;. 
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Таблиця 5.7 
Найменування 

інгредієнта 
Максимальні концентрації на 
межі СЗЗ з урахуванням фону, 

частки ГДК 

На межі  
найближчої 

житлової 
забудови з 

урахуванням 
фону, частки 

ГДК 

Фонова концентрація 
 

КТ;1 КТ;2 КТ;3 КТ;4 КТ;5 часток 
ГДК 

мг/м3 

Вуглеводні насичені  
С12;С19 

0,47 0,61 0,45 0,50 0,41 0,4 0,4 

Пропан 0,46 0,45 0,45 0,44 0,41 0,4 26,0 

Бутан 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,4 50,0 
Метилмеркаптан 0,15 0,12 0,12 0,11 0,01 0,0 0,0 
Оксид азоту 0,36 0,62 0,22 0,36 0,12 0,10 0,02 
Діоксид сірки 0,18 0,45 0,14 0,51 0,06 0,04 0,02 
Оксид вуглецю 0,22 0,42 0,18 0,55 0,10 0,08 0,4 

Суспендовані тверді 
частки (сажа) 

0,49 0,52 0,44 0,56 0,41 0,4 0,2 

Метан 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4 20,0 
Бенз(а)пірен 0,62 0,34 0,19 0,79 0,04 0,0 0,0 
Акролеїн 0,48 0,65 0,46 0,52 0,41 0,4 0,012 
гр.сумм. №31 
(NOx+SO2) 

0,40 0,93 0,19 0,73 0,04 ; ; 

�

Згідно результатів розрахунку розсіювання, значення приземних 
концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно;захисної зони (100 м.) 
та найближчої житлової забудови (900 м.) не перевищують ГДК, тому величини 
викидів від проектованого об’єкта пропонується прийняти нормативними. 

Джерелами шуму на проектованому об’єкті є 4 насоси та 4 компресори 
для перекачування СВГ.  

Рівень звуку, створюваний технологічним обладнанням об’єкту   
відповідає санітарним нормам  (ДБН В В.1.1;31:2013, ГОСТ 12.1.003;83. Шум. 
Общие требования безопасности, ДСП 173;96 дод.6, ДСН 3.3.6.037;99) для 
постійних робочих місць у виробничих приміщеннях і на території 
підприємства. 

З метою  оцінки шумового впливу проектованого об’єкту на навколишнє 
середовище, був виконаний розрахунок рівнів звукового тиску в октавних 
смугах частот L, дБ   на межі санітарно;захисної зони.  (додаток 5). 

Аналіз результатів акустичних розрахунків показав, що акустичний вплив  
проектованого об’єкту на межі санітарно;захисної зони значно нижчий за 
допустимий. 
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Таким чином, проектований об’єкт  не надасть негативного акустичного 
впливу на оточуюче природне середовище та на здоров’я людей,  що працюють 
на підприємстві та проживають в найближчій житловій забудові. 

Водопостачання об’єкту здійснюється за рахунок привозної води. 
Вода у кількості 1,88 м³/добу, 0,389 тис. м³/рік використовується на 

забезпечення санітарно;побутових потреб працівників в адміністративно;
побутовому корпусі. 

Для очищення побутових стоків, які поступають від адміністративно;
побутового корпусу запроектовані очисні споруди біологічної очистки вод типу 
«СБО;3» (або їх аналог) продуктивністю 3м3/добу. Розрахунковий добовий 
притік стічних вод складає 1,88 м³/добу. 

Вода у кількості 0,86 м³/добу, 0,169 тис. м³/рік використовується на 
забезпечення пожежного депо.  

Для очищення побутових стоків, які надходять від пожежного депо, 
запроектовані очисні споруди біологічної очистки вод типу «СБО;1» (або їх 
аналог) продуктивністю  1 м3/добу. Розрахунковий добовий притік стічних вод 0,86 
м³/добу. 

 
Показники якості очистки стічних вод: 

до очищення: після очищення: 

БПКполн 300мг/л; БПКполн 15 мг/л; 

Завислі речовини 325 мг/л; Завислі речовини 15-20 мг/л; 

Азот амонійний 20 мг/л; Азот амонійний 1,9 мг/л; 

 

 
Очищена вода відводиться до вигребу з подальшим викачуванням 

спеціалізованою організацією по окремому договору.  
 

Дощова каналізація 

Із території ГНС та автостоянки ГНС запроектовано різні системи 
дощової каналізації. 

Найбільш забруднена перша частина поверхневого стоку з території ГНС 
з витратою QLIM – 24,36 л/с відводиться на очисні споруди типу Rainpark 
ПБМО–700–25, потужністю  25 л/с. 
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Найбільш забруднена перша частина поверхневого  стоку із автостоянки 
ГНС з витратою QLIM – 2,48 л/с відводиться на очисні споруди типу Rainpark 
ПБМО–700–3, потужністю  3 л/с. 

Розрахунковий обсяг зливових вод (згідно розд. ВК) складає 1984,9 м3/рік 
(Rainpark ПБМО–700–25) та 1415,0 м3/рік (ПБМО–700–3). Концентрація  
забруднених  дощових  стоків  прийнята  згідно ДСТУ 3013  і  складає: 

 

 

Вхідна концентрація Вихідна концентрація 

завислі 

речовини 
нафтопродукти 

завислі 

речовини 
нафтопродукти 

Rainpark ПБМО–700–25 493 28 до 15 <0,3 

Rainpark ПБМО–700–7 407 17 до 15 <0,3 

 
Очищена вода відводиться до водойми для протипожежного запасу води. 

Вивіз нафтопродуктів на утилізацію проводиться замовником по окремому 
договору з організацією, яка має ліценцію на виконання подібних робіт. 

Відкачування осаду виконується з допомогою асенізаційної машини по 
мірі накопичення забруднень. 

В процесі експлуатації об’єкту утворюються наступні відходи: залишки 
від очищення фільтр;сепараторів  (код 7750.3.1) – 11,2 т/рік, осад від очищення 
зливових вод (код 9030.2.9.04) – 1,582 т/рік, передаються на знешкодження 
ліцензованим організаціям по договорам. Тверді побутові відходи від 
персоналу (код 7720.3.1.01) – 2,184 т/рік передаються за договором 
спеціалізованій організації, шлам від очищення вод стічних комунальних (код 
9030.2.9.05) – 0,173 т/рік, по мірі накопичення відкачується за допомогою 
асенізаційної машини та вивозиться у спеціально відведені місця. До передачі 
відходів спеціалізованим підприємствам, планується тимчасове їх розміщення 
на території ГНС. Місця тимчасового розміщення відходів наведені на генплані 
в додатку 8. 

Електромагнітні та іонізуючі випромінювання, вібрація, світлове, теплове 
та радіаційне забруднення на даному об’єкті відсутні. 

 

5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Оскільки, проектований об’єкт  входить в перелік видів діяльності та�
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (відповідно до 
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постанови Кабінету Міністрів України №808  від 28.08.2013 р.), для нього 
виконується оцінка ризику впливу планової  діяльності на навколишнє 
середовище, що включає ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкта 

Оцінка ризику планової діяльності  на здоров’я населення 
Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і 
канцерогенних ефектів.  

Ризик розвитку не канцерогенних ефектів визначається шляхом 
розрахунків індексу небезпеки (HI): 

 
HI=∑HQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються 
як:  

HQi=Сi/RfCi , 

де Cі – розрахункова середньорічна концентрація i;ої речовини, мг/м3;  
   RfCi – референтна (безпечна) концентрація i;ої речовини, мг/м3. 
   HQ=1 – гранична величина прийнятого ризику 

Референтна (безпечна) концентрація забруднюючих речовин приймається 
за Наказом МОЗ від 13.04.2007 № 184 (п.4.3.1).  

Розрахунок   ризику неканцерогенних  ефектів  (Ні)  приведений в 
таблиці 5.8 

Таблиця 5.8 

Забруднююча речовина 
Доза, 
мг/м3 

RfD, 
мг/м3 

Коефіцієнт 
небезпеки HQ 

Критичні 
органи/системи 

Азоту двоокис 0,00583 0,04 0,1458 Органи дихання 

Вуглецю окис 0,6644 3,0 0,2215 Органи дихання ЦНС 
Акролеїн 0,000004 0,00002 0,2 Органи дихання 

Метилмеркаптан 0,000054 0,001 0,054 Органи дихання, ЦНС 
Сірки діоксид 0,017 0,08 0,2125 Органи дихання 
Всього   0,8338  

Можливість розвитку шкідливих ефектів за всіма забруднюючими 
речовинами вкрай малий. 

Максимальна визначена величина індексу небезпеки складає HI= 0,8338 
Величина індексу небезпеки не перевищує граничного значення (HI < 1), 

тому рівень ризику визначається як прийнятний. 
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Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від 
речовин, яким властива канцерогенна дія, розраховується як: 

 
ICRi= Cі × URi, 

 
де URi – одиничний канцерогенний ризик i;ої речовини, м3/мг. 

В викидах від об’єкту присутня 1 речовина з визначеним фактором 
канцерогенного потенціалу  ; бенз(а)пірен. 

C бенз(а)пірен = 3,85 х 10;7 мг/м3 

URi = SFi (мг/кг × доба);1 ×1/70 кг × 20 (м3/доба)  

SF бенз(а)пірен = 3,1 (мг/кг × доба);1               

UR бенз(а)пірен = 3,1 х 1/70 х 20 = 0,886 м3/мг. 

ICR бенз(а)пірен = 3,8 х 10;7  х 0,886 = 3,41 х 10;7   

Величина ризику знаходиться в межах менше ніж 10;6. Відповідно до 
ДБН 2.2;1;2003 Додаток Ж рівень ризику прийнятний. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних 
речовин, забруднюючих атмосферу (СRa), визначається: 

 
СRa=∑ ICRi 

де ICRi –канцерогенний ризик i;ої речовини. 

Комбінована дія декількох канцерогенних речовин відсутня, ризик 
комбінованої дії не визначався. 

Засоби гасіння вогню відповідають вимогам правил пожежної безпеки 
ДБН В.1.1;7;2002 і НАПБ А.01.001;95. 

Великі аварії, що мають наслідки для жителів і навколишнього 
природного середовища, у розглянутому об'єкті виключаються. На об’єкті 
можливо виникнення аварій рівня «А» в межах території. Розвиток аварійних 
ситуацій рівня «Б» та «В» на об’єкті неможливий. Вимоги щодо розміщення 
штабу з ліквідації аварій, затвердження відповідальних осіб, дії персоналу при 
виникненні аварій розробляються керівником об’єкту в посадових інструкціях 
після введення об’єкту в експлуатацію. 

Для попередження аварій необхідно строго дотримувати технологічний 
режим а також протипожежні норми і правила. 

 
Оцінка соціального ризику планової діяльності   
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Оцінка соціального ризику планової діяльності  здійснюється відповідно  
ДБН А2.2;1;2003 (Додаток И). 

Соціальний ризик планової діяльності  визначається  як ризик групи 
людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності.  

Оціночне значення  соціального ризику визначається  по формулі: 

)1( puаS N
T

N
VСRR −⋅⋅⋅=

 
де Rs – соціальний ризик, чол/рік;  
СRа– канцерогенний  ризик ; 3,41 х 10;7  ; 
Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря;  
N – чисельність населення;  
Т– середня тривалість життя, чол/рік;  
Nр – коефіцієнт.  

67 101,1)29/22(1(
70

1768
529,01041,3 −−

⋅=−⋅⋅⋅=SR  

Одержана  величина соціального ризику відповідає умовно прийнятному 
рівню ризику, тому і  планова  діяльність об’єкта господарської діяльності   
являється прийнятною. 
 

Ідентифікація об’єкта господарської діяльності 

Газонаповнювальна станція 

ТОВ «БУДАГРОЕНЕРГОСЕРВІС» 

за адресою: Замглайське шосе, 2, смт Замглай, Ріпкинський район,  

Чернігівська область 
(повна назва об'єкта господарської діяльності) 

1.Загальна характеристика газонаповнювальної станції.  

Газонаповнювальна станція (ГНС) ТОВ «БУДАГРОЕНЕРГОСЕРВІС» за 
адресою: Замглайське шосе, 2, смт Замглай, Ріпкинський район,  Чернігівська 
область, призначена для прийому скрапленого вуглеводневого газу (пропан;
бутан), що надходить залізничним і автомобільним транспортом, зберігання 
його в резервуарах;сховищах і відвантаження споживачам в автоцистерни;
пропановози та залізничні цистерни.  

Газонаповнювальна станція має наступний перелік будівель та споруд:  
��залізнична естакада СВГ (на п’ять постів); 
��база зберігання СВГ; 
��насосно;компресорне  відділення; 
��пости для наповнення автоцистерн СВГ під навісом; 
��пости перевантаження автоцистерн СВГ; 
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��адміністративно;побутовий корпус;  
��автомобільні ваги; 
��вагонні ваги; 
��площадка для розвороту та стоянки автомашин; 
��резервуари протипожежного запасу води; 
��протипожежна насосна станція та кільцевий водопровід високого тиску. 
Небезпечною речовиною є суміш скраплених вуглеводневих газів пропану 

та бутану, ; горючі скраплені гази під тиском, що перевищує 0,1 МПа. Вказані 
речовини відносяться до горючих (займистих) газів, до речовин першої 
категорії та до першої і другої групи небезпечних речовин у відповідності з 
НПАОП 0.00;3.08;02.  

Режим роботи ГНС – двохзмінний, загальна кількість обслуговуючого 
персоналу осіб: ; 29, у найбільшій зміні 15 осіб.  
Додаткові дані 

1 Місцезнаходження об'єкта   15005, Чернігівська обл., Ріпкинський район, 
селище міського типу Замглай, Замглайське 
шосе, будинок 2 

2 Місцезнаходження юридичної 
особи / місце проживання фізичної 
особи, відповідальної за ПНО 

15005, Чернігівська обл., Ріпкинський район, 
селище міського типу Замглай, Замглайське 
шосе, будинок 2 

3 Підпорядкованість (за наявності)  
4 Код діяльності (КВЕД)      68.20 
5 Ідентифікаційний код (ЕДРПОУ)          05388701 
6 Форма власності            Приватна 

 

Загальні дані 
1 Вартість основних виробничих фондів,     млн. грн.  
2 Площа підприємства, тис кв.м                   4,52 
3 Санітарно;захисна зона, м 100 
4 Загальна кількість працівників, осіб          29 
5 Рік уведення в експлуатацію 2019 

 

Відомості про внесення до державних (галузевих) реєстрів (кадастрів) 
№ 
з/п 

Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру) Реєстраційний номер 

1 Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки  
2 Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів  

 

2. Вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської 

діяльності, згідно з Національним класифікатором надзвичайних ситуацій 

ДК 01952010. 
Код НС Назва НС 

10170 НС унаслідок аварій на трубопроводах  
10211 НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному 

устаткуванні промислового об'єкта  
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10220 НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, видобування, 
переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а 
також вибухових речовин  

30610 НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов'язків  
30680 НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим  

 

3. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, і 

визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 12 грудня 

2012 року N 1400, та зареєстрованих в Мін'юсті України 03.01.2013 за N 

40/22572. 

Номер 
ознаки 

Опис ознаки Порогові 
значення 

1.1 Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок 
пожеж і вибухів (окрім випадків пожеж і вибухів у 
житлових будівлях та спорудах), руйнування підземних 
споруд (у тому числі обрушення покрівель гірничих 
виробок у шахтах) 

Загинуло від 2 осіб,  
постраждало 
(травмовано) від 5 
осіб 

1.2 Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок 
аварій, катастроф, аварійних подій (крім випадків 
дорожньо;транспортних пригод – ДТП), інших 
небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків) 

Загинуло від 3 осіб,  
постраждало 
(травмовано) від 10 
осіб 

1.12 Вибух (пожежа) під час руху транспортного засобу з 
вибухонебезпечними (легкозаймистими), небезпечними 
хімічними речовинами або нафтопродуктами (з 
пошкодженням ємностей (цистерна, контейнер, упаковка 
тощо) небезпечного вантажу) 

факт 1 

1.24 Руйнування підприємства (об’єктів підприємства) 
промислового (агропромислового) виробництва внаслідок 
виходу з ладу газового обладнання з причини аварії на 
газопроводі 

1 

1.25 Пожежа (вибух), для ліквідації якої, крім сил та засобів 
пожежно;рятувальних підрозділів або інших аварійно;
рятувальних служб, додатково залучено сили та засоби 
інших формувань цивільного захисту, а прямі збитки 
(оцінено в установленому законодавством порядку), 
спричинені пожежею (вибухом), перевищили 0,5 тис. 
мінімальних розмірів заробітної плати 

; 

1.67 Руйнування окремої будівлі або споруди IV;V (III) 
категорій складності цивільного призначення (у тому 
числі житлового) 

Від 25% (від 50%)  
будівлі або споруди 

 

4. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за певних  

умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних 

небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС з 

перевищенням порогових значень показників ознак НС.  
№ 
з/п 

Назва джерела небезпеки Аналог джерела небезпеки за додатком 2 до пункту 13 
Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів 

1 Резервуари з скрапленим Балони, контейнери,  цистерни та інші ємності із 
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газом стисненими, скрапленими, отруйними та 
вибухонебезпечними газами. 

2 Газопровід Лінійні частини газопроводів систем газопостачання 
виробничих процесів   природним і скрапленим газом,  
споруди на  них та газокористувальне обладнання. 

3 Газове обладнання ГНС Технологічне обладнання, пов'язане з    використанням, 
виготовленням, переробкою, зберіганням або 
транспортуванням небезпечних речовин. 

 

5. Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених  джерел 

небезпеки. 
№ 
з/п 

Назва джерела небезпеки Аналог джерела небезпеки за додатком 3 до пункту 13 
Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів 

1 Резервуари з скрапленим 
газом 

Екологічна, пожежна, вибухопожежна.  

2 Газопровід Екологічна, пожежна, вибухопожежна.  
3 Газове обладнання ГНС Екологічна, пожежна, вибухопожежна. 

 

6. Визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на 

об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки. 
Назва Кількість, т Клас небезпеки 

Скраплений вуглеводневий газ 
(пропан;бутан) 

1189,94 4 

 

7. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС,  які 

можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки,  оцінка можливих 

наслідків НС для кожного з  джерел  небезпеки  (кількість загиблих,  

постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні 

збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС для  кожного  

із джерел небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2004 року N 368 ( 368520045п ). 
Назва джерела 
небезпеки 

Територіальн
е поширення 

Кількість 
загиблих 
осіб 

Кількість 
постраждали
х осіб 

Порушено 
умови 
життєдіяльності, 
кількість осіб 

Збитки тис. 
мінім 
розмірів 
зарплати 

Рівень НС 

Резервуар з 
скрапленим 
газом 

НС вийшла 
за межі 
території 

до 2 до 5 ; 1,2 Місцевий 

Газопровід НС не 
вийшла за 
межі 
території 

; до 3 ; 0,01 Об’єктовий 

Газове 
обладнання 
ГНС 

НС не 
вийшла за 
межі 
території 

; до 3 ; 0,1 Об’єктовий 

 

8. Визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких 

зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності. 
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Назва державного (галузевого) реєстру (кадастру) Реєстраційний номер (за наявності) 
Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки  
Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів  

 

9. Визначення відповідності об'єкта діючим нормативно5правовим 

актам. 
Об'єкт підпадає (не підпадає) під дію 

нормативно правового акта 
Назва нормативно;правового акта 

Не підпадає            Перелік особливо небезпечних суб’єктів 
підприємницької діяльності ; боржників, припинення 
діяльності яких потребує здійснення спеціальних 
заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди 
життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, 
навколишньому природному середовищу, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 травня 2013 року N 339 "       

Підпадає            Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2016 року N 763 ("Про затвердження переліку 
суб’єктів господарювання, галузей та окремих 
територій, які підлягають постійному та 
обов’язковому аварійно;рятувальному 
обслуговуванню на договірній основі") 

Підпадає Додаток 2 до Порядку 
Обладнання та лінійні частини 
газопроводів систем  газопостачання  
природним і  скрапленим  газом,  
споруди на них та газокористувальне 
обладнання. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 року N 1107 "� Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки " 

Підпадає за результатами проведеної 
ідентифікації щодо об'єктів 
підвищеної небезпеки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2002 року N 956 ( 956;2002;п ) "Про ідентифікацію та 
декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"   

 
Максимальний рівень можливої НС визначено як місцевий. На підставі 

того, що зазначений об'єкт підпадає під дію постанов Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2016 року N 763, від 26 жовтня 2011 року N 1107, від 11 
липня 2002 року N 956 (956;2002;п), Газонаповнювальна станція за адресою: 
Замглайське шосе, 2, смт Замглай, Ріпкинський район,  Чернігівська область ; 
визнано потенційно небезпечним об'єктом. 

За результатами проведення ідентифікації об'єкта заповнюються розділи  
Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної 
небезпеки. 

 

 

5.5 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої 

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 

планованої діяльності. 
Кумулятивний вплив забруднювачів від інших наявних об’єктів та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності 
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об’єкту відсутній. Існуючих екологічних проблем в районі будівництва не 
виявлено. 

 
5.6 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів та чутливості діяльності до зміни 

клімату. 
Від об’єкту відсутні викиди парникових газів, тепло; та вологовиділення 

в кількостях, що можуть призвести до змін клімату та мікроклімату оточуючого 
середовища. 

 

5.7 Технології і речовини що використовуються 
З кожним роком по мірі збільшення транспортного парку зростає й 

потреба у паливі. У зв’язку з цим, збільшується й кількість газонаповню;
вальних станцій, які згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 
серпня 2013 року № 808 занесені до переліку видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку.  

Скраплений вуглеводневий газ є більш екологічно чистим паливом в 
порівнянні з рідким моторним паливом (бензином та дизельним пальним).  

До складу СВГ входить пропан, бутан, метилмеркаптан, які є 
забруднюючими речовинами.  

При роботі ГНС певний шкідливий вплив на атмосферне повітря 
відбувається від технологічного обладнання, зокрема втрати СВГ через 
запобіжно;скидні клапани, в процесі ремонту обладнання, при зливі/наливі 
продукту. 

 

Джерело викидів Середовище, на яке впливає Середовище, на 

яке впливає 

Речовина, що 

викидається 

База зберігання 
СВГ 

 

Запобіжний 
клапан резервуарів СВГ 

Повітряне 
Пропан 
Бутан 

Метилмеркаптан 

Вентиль для скиду залишку 
газу резервуарів СВГ 

Повітряне 
Пропан 
Бутан 

Метилмеркаптан 

Зливна  залізнична 
естакада на 5 постів 

Струбцина залізничних 
цистерн 

Повітряне 
Пропан 
Бутан 

Метилмеркаптан 

Пости наливу СВГ 
Струбцина приєднання 

автоцистерн 
Повітряне 

Пропан 
Бутан 

Метилмеркаптан 
Насосно;

компресорне 
відділення 

Свіча від насосів та 
компресорів 

Повітряне 
Пропан 
Бутан 

Метилмеркаптан 
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6.� Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки 

впливів на довкілля 

Прогнозування впливу на навколишнє середовище виконувалося за 
затвердженими та погодженими у встановленому порядку законодавчими, 
нормативними та методичними документами. 

При цьому використовувалися методи математичного моделювання стану 
довкілля, засновані на комплексних теоретико;емпіричних дослідженнях, 
методи натурних вимірювань та досліджень, експертні методи з використанням 
фондових та ретроспективних даних про стан довкілля в цілому та окремих 
його компонентів. 

При оцінці впливу об’єкту, що проектується, на стан навколишнього 
середовища виконувався розрахунок розсіювання для забруднюючих речовин, 
які підлягають нормуванню, у встановленому законодавством порядку. Оцінка 
впливу викидів в атмосферне повітря від об’єкту проведена згідно ОНД;86. 
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих 
веществ содержащихся в выбросах предприятий». Для розрахунку 
використаний спеціалізований програмний комплекс ЕОЛ 2000, погоджений 
Мінприроди України. 

Розрахунок утворення відходів був проведений згідно технологічного 
процесу, даних робочого проетку, даних проекту організації будівництва. 

Розрахунок шуму виконано згідно ДСТУ;Н Б В.1.1;35:2013 «Настанова з 
розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон 
України, 2014 р. 

Оцінка ризиків планової діяльності здійснювалась відповідно до ДБН 
А2.2;1;2003 (зміна №1) та Методичних рекомендацій "Оцінка ризику для 
здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря" затверджених 
Наказом МОЗ України від 13.04.2007 № 184. 

Розробка плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій 
(ПЛАС) розроблений відповідно до діючих нормативно;технічних документів 
України. У ньому також застосовані розробки Українського НДІ ПБ і 
передовий досвід закордонних країн, трансформований до реальних умов 
виробництва. 

При оцінці небезпеки ГНС і розробці ПЛАС використовувалися такі 
нормативно;технічні документи: 
1.� ГОСТ 12.1.004;91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
2.� ГОСТ 12.1.018;93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 

электричества. 
3.� ГОСТ 12.1.044;89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения. 
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4.� Кодекс цивільного захисту України. 
5.� ДСТУ 3273;95. Безопасность промышленных предприятий. Общие 

положения и требования. 
6.� Правила пожежної безпеки в Україні. 
7.� НПАОП 40.1;1. Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок. 
8.� ДСТУ Б В.1.1;36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
9.� НПАОП 0.00;1.41;88. Загальні правила вибухобезпеки для 

вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних 
виробництв. 

10.�Справочник «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства 
их тушения» под ред. А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко. ; М.: Изд. 
«Химия» 1990. 

11.�РД 52.04.253;90. Методика прогнозирования масштабов заражения 
сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте. 

12.�Временное методическое руководство по оценке риска деятельности 
нефтебаз и автозаправочных станций. (утв. Госкомэкологии РФ 21.12.99.). 

13.�Исаева Л.К.Экология пожаров, техногенных и природных катастроф: 
Учебное пособие. ;М.: Академия ГПС МВД России, 2000. ; 301 с. 

14.�ГОСТ Р 12.3.047;98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических 
процессов. Общие требования. Методы контроля. 

15.�ПБ 09;540;03. «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств.». 

16.�Кафаров В.В., Мешалкин В.П. и др. Обеспечение и методы оптимизации 
надежности химических и нефтеперерабатывающих производств. ; М.: 
Химия, 1987. 

17.�Когарко СМ., Адушкин В.В., Лямин А.Г. Исследование сферической 
детонации газовых смесей. ; ФГВ, 1965,№2. 

18.�Физика взрыва. Монография / Под редакцией К.П. Станюковича, Изд. 2;е, 
перераб. ; М.; Наука, Главная редакция физико;математической литературы, 
1975. 

19.�Динамический расчет сооружений на специальные воздействия / М.Ф. 
Барштейн, Н.М. Бородачев, Л.Х. Блюмина и др. Под ред. Б.Г. Коренева, 
И.М. Рабиновича. ;М: Стройиздат, 1981. 

20.�Борисов А.А., Гельфанд Б.Е., Цыганов С.А. О моделировании волн 
давления, образующихся при детонации и горении газовых смесей. ; Физика 
горения и взрыва, № 2, 1985. 
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7.� Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, 

відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 

впливу на довкілля, у тому числі компенсаційних заходів. 

7.1 Улаштування систем безпеки, автоматизації та запобігання 

негативному впливу на довкілля 

Для безпечного та безаварійного функціонування газонаповнювальної 
станції проектом передбачається влаштування систем безпеки. 

Проектом ГНС передбачена автоматика, установка на обладнані і 
трубопроводах необхідної запірної запобіжної арматури і контрольно;
вимірювальних приладів, які забезпечують нормальну безпечну роботу станції. 

В основу пропонованої системи автоматизації покладені сучасні тенденції 
в будівництві й експлуатації об'єктів ГНС. Основними з них є централізація 
керування й безперервний моніторинг технологічних процесів на базі сучасних 
комп'ютерних технологій і програмних засобів, які дозволяють забезпечити 
оперативну й безпечну експлуатацію об’єкта. Крім того, система повинна 
забезпечити автоматизований облік газу, що перебуває в резервуарах 
газонаповнювальної станції, облік відпущеного в автоцистерни й прийнятого із 
залізничних цистерн газу. 

Основними цілями створення автоматизованої системи керування є: 
; організація централізованого контролю й керування технологічними 

процесами ГНС; 
; забезпечення надійної роботи технологічного устаткування й 

запобігання аварійних ситуацій; 
; підвищення ефективності ведення технологічного процесу за рахунок 

оперативного надання інформації й діагностування стану устаткування; 
; зниження витрат на збір й обробку даних і підвищення інформування 

користувачів системи; 
; збільшення періодичності технічного обслуговування й скорочення 

строків проведення ремонтних робіт устаткування за рахунок впровадження 
сучасних технічних і програмних засобів. 

З урахуванням специфіки технологічних операцій ГНС пропонується 3;
рівнева структура побудови АСУТП: 

; верхній рівень ; автоматизоване робоче місце оператора АСУТП; 
; середній рівень ; модулі введення/виведення для прийому вимірюваль;

ної інформації з датчиків, перетворення її й передачі на верхній рівень для 
подальшої обробки. Після обробки верхнім рівнем захисних і технологічних 
алгоритмів модулі уведення/виводу безпосередньо управляють виконавчими 
механізмами; 
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; нижній рівень ; первинні вимірювальні засоби збору інформації 
змонтовані на технологічному устаткуванні. 

Взаємодія між рівнями буде здійснюватися з використанням контрольних 
і спеціальних кабелів. 

До складу АСУТП входять наступні підсистеми:  
; підсистема оперативного контролю параметрів скраплених вуглеводних 

газів; 
;підсистема керування технологічними процесами (АСУТП об'єкта); 
;автономна система контролю рівня загазованості. 
Для забезпечення функціонування АСУТП передбачається оснащення 

технологічного устаткування засобами нижнього рівня ; первинними засобами 
збору інформації й автоматизації. 

АСУТП повинна функціонувати в інформаційно ; керуючому режимі в 
реальному масштабі часу й виконувати наступні функції: 

; автоматизоване виконання технологічних операцій прийому, зберігання 
й відпуску газу; 

 ; комерційний облік газу; 
; автоматичний контроль, керування й захист контрольованого 

технологічного устаткування; 
; дистанційне керування; 
; відображення статичної й динамічної інформації (мнемосхеми, таблиці, 

графіки);  
; діагностування технічних і програмних засобів; 
; формування оперативних і звітно;облікових документів; 
; формування приймально;здавальних актів; 
; ведення оперативного й довгострокового архівів. 
Система автоматизації забезпечує виконання наступних основних 

функцій по спорудах:  
Залізнична естакада на п’ять вагоно;цистерн для зливу скрапленого газу: 
; місцеве й дистанційне (з операторної) керування електропривідними 

арматурами; 
 ; автоматичне припинення операції зливу при одержанні сигналів про 

виникнення позаштатних ситуацій і пожежі; 
; контроль рівня загазованості на залізничній естакаді з передачею 

інформації в операторну й у приміщення чергового персоналу. При досягненні 
порога загазованості 10% нижньої концентраційної межі поширення полум’я 
(НКПР) передається сигнал на спрацьовування звукової сирени по місцю, в 
операторній та у приміщенні чергового персоналу. При досягненні порога 20% 
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НКПР відбувається відключення технологічного процесу (закриття всіх 
електропривідних засувок і зупинка всіх насосів і компресорів). 

Насосно;компресорне відділення: 
; місцеве й дистанційне (з операторної) керування насосними агрегатами 

й компресорними установками; 
; аварійний захист агрегатів по технологічних параметрах; 
; автоматичне відключення працюючих насосних агрегатів і 

компресорних установок кнопкою «Зупинка технологічного процесу» біля 
насосно;компресорного відділення або кнопкою «Зупинка технологічного 
процесу» у приміщенні чергового персоналу; 

; при діях певних аварійних захистів (пожежа, аварійна загазованість) 
повинна здійснюватися заборона пуску насосних агрегатів і компресорних 
установок. 

База зберігання скрапленого газу: 
; вимір поточних, верхніх граничних, верхніх і нижнього аварійних рівнів 

і температури пропонується робити системою оперативного контролю 
параметрів скраплених вуглеводневих газів; 

; зупинку технологічного процесу при виході з ладу вимірювального 
датчика системи в одному з резервуарів. Після закриття ручних засувок цього 
резервуара й деблокування їх на моніторі оператора, можливе повторне 
включення технологічного процесу без аварійного резервуара; 

; вимір тиску парової фази вуглеводневих газів датчиком МТ100Р з 
виводом показань на монітор в операторній; 

; контроль рівня загазованості на базі зберігання газу з передачею 
інформації в операторну й у приміщення чергового персоналу. При досягненні 
порога загазованості 10% НКПР передається сигнал на спрацьовування 
звукової сирени в операторній й у приміщенні чергового персоналу. При 
досягненні порога 20% НКПР відбувається відключення технологічного 
процесу; 

; автоматичне запобігання переливу в резервуари. 
Пости перевантаження та наповнення автоцистерн СВГ під навісом: 
; автоматичне відключення працюючих насосних агрегатів, компресорних 

установок і закриття всіх відкритих електропривідних засувок кнопкою 
«Зупинка технологічного процесу», установлених біля колонок наливу газу в 
автоцистерни; 

; місцеве й дистанційне (з операторної) керування електропривідної 
арматурами; 

; автоматичне припинення операції наливу при одержанні сигналів про 
виникнення позаштатних ситуацій і пожежі; 
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; сигналізація операторові про готовність газовоза до прийняття газу 
(підключення заземлення, підключення наливних пристроїв, відкриття ручних 
кранів по команді оператора); 

; зупинка процесу накачування газу в автоцистерни при заповненні 
їхнього обсягу на 85%; 

; контроль рівня загазованості на колонках наливу газу в автоцистерни з 
передачею інформації в операторну й у приміщення чергового персоналу. При 
досягненні порога загазованості 10% НКПР передається сигнал на 
спрацьовування звукової сирени по місцю, в операторній й у приміщенні 
чергового персоналу. При досягненні порога 20% НКПР повинне відбувається 
відключення технологічного процесу. 

Диспетчерська: 
; дистанційне керування насосами, компресорами, вентиляційною 

системою й електропривідними засувками із сигналізацією їхнього стану; 
; ведення технологічних схем операцій шляхом оцінки відкриття/закриття 

ручних засувок і фарбування трубопроводів по шляхах протікання рідкої й 
газоподібної фаз вуглеводних газів; 

; завдання оператором конкретної маси газу на завантаження 
автоцистерни з автоматичним відключенням операції завантаження; 

; зупинка технологічного процесу при спрацьовуванні пожежної 
сигналізації. 

Операторна: 
; дистанційне керування насосом, компресором, вентиляційною системою 

й електропривідними засувками із сигналізацією їхнього стану; 
; ведення технологічних схем операцій шляхом оцінки відкриття/закриття 

ручних засувок і фарбування трубопроводів по шляхах протікання рідкої й 
газоподібної фаз вуглеводних газів; 

; завдання оператором конкретної маси газу на завантаження 
автоцистерни з автоматичним відключенням операції завантаження; 

; зупинка технологічного процесу при спрацьовуванні пожежної 
сигналізації. 

Приміщення чергового персоналу: 
; дистанційне керування насосами, компресорами й вентиляційною 

системою; 
; автоматичне відключення працюючих насосних агрегатів і 

компресорних установок кнопкою «Зупинка технологічного процесу» ; 
; забезпечення функціонування сигналізаторів;аналізаторів горючих газів 

дозор; пропан;бутан протягом 24 годин після відключення основного 
живлення. 
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Прийнята концепція побудови структури комплексу технічних засобів 
передбачає застосування відкритих міжнародних стандартів для всіх рівнів 
інформаційної взаємодії компонентів системи автоматизації, чим 
забезпечується розширення й модернізація системи. 

Структура АСУТП забезпечує високий ступінь надійності завдяки 
модульному принципу побудови з універсальною й гнучкою структурою та 
необхідним запасом. 

Протиаварійний та протипожежний захист 
ГНС обладнується засобами пожежного радіомоніторингу відповідно до 

вимог пункту 1.1.7 ДБН В.2,5;13;98. Оператор має засоби зв'язку з пожежно;
рятувальним підрозділом частиною, Управлінням ДСНС України та 
райдержадміністрації у разі виникнення надзвичайної ситуації. Для можливості 
організованих дій при виникненні пожежі на ГНС по евакуації людей і 
транспорту, організації пожежогасіння для оповіщення використовується 
підсилююча радіоустановка з акустичними системами. 

Проектом автоматичної пожежної сигналізації передбачається захист 
приміщень АПК та насосно;компресорного відділення. Окремо виділено 
промені пожежної сигналізації для підключення ручних пожежних 
сповіщувачів на зливній естакаді, майданчику резервуарів СВГта біля колонки 
наливу СВГ. 

У всіх випадках спрацьовування пожежної сигналізації виконуються 
відключення всього технологічного обладнання ГНС. При цьому, в роботі 
залишається лише припливна установка П;3, яка забезпечує надлишковий тиск 
в приміщеннях електрощитової та щитової КВП. 

Приймальний прилад пожежної сигналізації установлюється в 
приміщенні охорони АПК з цілодобовим чергуванням персоналу. 

Підприємство у відповідності з "Правилами безпеки газопостачання" 
обладнане первинними засобами пожежогасіння. 

Пожежне водопостачання передбачається від протипожежних резервуарів 
та насосної станції, що на території ГНС. 

Відбір води передбачається протипожежною насосною станцією та 
кільцевим водопроводом високого тиску з встановленим на ньому пожежних 
гідрантів. 

На всіх вогненебезпечних об’єктах встановлюються вогнегасники в 
кількості, що визначена в додатку „Н" ДБН В.2.5;20:2018 «Первинні засоби 
пожежогасіння». 

Персонал забезпечений спецодягом та взуттям, засобами індивідуального 
захисту. 
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Внаслідок відсутності незворотного збитку від планованої діяльності 
окремі заходи щодо відшкодування таких збитків не розроблялись. 

 
7.2 Екологічний податок за забруднення довкілля 

Одним з компенсаційних природоохоронних заходів за забруднення 
довкілля є екологічний податок.  

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства всі суб’єкти 
господарювання повинні сплачувати екологічний податок за викиди 
забруднюючих речовин, розміщення відходів виробництва і скид стічних вод. 

Нормативно;правовою основою для начислення збору за забруднення 
навколишнього природного середовища являється Податковий Кодекс України, 
розділ VIII. Екологічний податок. 

Розрахунок екологічного податку за забруднення повітряного середовища  
Розрахунок суми екологічного податку за викиди стаціонарними 

джерелами  проводиться відповідно до статті 243 Податкового Кодексу 
України. 

Вихідні дані до розрахунку і його результати приведені в таблиці 7.1  
                                                                                 Таблиця 7.1  

Найменування ГДК 
м.р., 
мг/м3 

ГДК 
с.д., 

мг/м3 

ОБРВ, 
мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Викиди 
шкідливих 
речовин, 

т/рік 

Ставка 
податку 

Сума 

грн/т грн 
Пропан   65  30,6614 92,37 2832,19 

Бутан 200   4 30,6614 138,57 4248,75 

Метилмеркаптан 0,0001   4 0,00012 138,57 0,02 

Азоту двоокис 0,2   3 0,043 2451,84 105,43 

Ангідрид 
сірчистий 

0,5 0,05  3 0,007 2451,84 17,16 

Метан   50,0  0,00014 92,37 0,01 

Бенз(а)пірен ; 0,1 мкг 
на 

100 м3 

 1 0,000015 3121217,74 
 

46,82 

Вуглецю окис 5,0 3,0  4 0,0311 92,37 2,87 

Суспендовані 
тверді частки 
(сажа) 

0,5 0,15  3 0,0038 92,37 0,35 

Акролеїн 0,03 0,03  2 0,0006 4016,11 2,41 

Вуглеводні 
насичені С12;С19  
у перерахунку на 
сумарний 

1,0   4 0,0018 138,57 0,25 
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органічний 
вуглець 

Неметанові леткі 
органічні сполуки 
(НМЛОС) 

  0,01  0,003 92,37 0,28 

Всього       7256,54 

 
Сума екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами складе 

7256,54 грн/рік.   

 
Розрахунок екологічного податку за розміщення відходів 
Розрахунок екологічного податку за розміщення відходів виконаний 

відповідно до статті 246 Податкового кодексу України. 

Розрахунок суми оподаткування за розміщення відходів, що утворюються 
в період експлуатації проектованого об'єкту представлений в таблиці 7.2                            

 Таблиця 7.2 

 
Сума платежу за розміщення відходів складе  227,27 грн/рік.   
Примітка. Податок за розміщення відходів сплачується у разі зберігання 

відходів протягом більше ніж 1 кварталу. 
Загальний екологічний податок від забруднення об’єкту складає: 
П = 7256,54   + 227,27 = 7483,81  грн/рік 

 

Найменування відходу Кількість 
т/рік 

Клас 
небезпеки 

Норматив 
збору грн./т 

Сума 
грн. 

Залишки від очищення 
фільтрів;сепараторів 

11,2 III 12,84 143,81 

Шлам від очищення вод 
стічних неспецифічних 
промислових 

1,582 III 12,84 20,31 

Матеріали фільтрувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені 

4,0 III 12,84 51,36 

Шлам від очищення вод 
стічних комунальних 
(міських) 

0,173 IV 5,0 0,87 

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

2,184 IV 5,0 10,92 

ВСЬОГО:    227,27 
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8.� Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 

довкілля зумовленого надзвичайними ситуаціями, заходи 

запобігання впливу надзвичайних ситуацій 

 

Опис очікуваного значного негативного впливу наведений нижче, в 
табличній формі. Опис розподілений за технологічними частинами об’єкту, які 
здійснюють вплив при надзвичайних ситуаціях.  

 
8.1 Резервуарний парк 

Назва стадії 

розвитку аварії 

/аварійної ситуації/�

Аналіз умов виникнення  аварії /аварійної 

ситуації/ та її наслідків�

Способи та засоби по попередженню і 

локалізації аварії /аварійної ситуації/�

Вихід параметрів за 
критичні значення. 

Дія зовнішніх 
факторів та 

природних сил�

Перевищення рівня тиску СВГ.�
Зберігання СВГв резервуарах ГНС 
здійснюється при тиску не більшому 1,6 
МПа та при температурі не вищій 450С.�
В літній період під дією сонячного проміння 
резервуари і трубопроводи можуть 
нагріватись вище 450С і збільшитись тиск 
газу в них вище критично допустимих 
величин, що може призвести до 
розгерметезації або руйнуванню резервуару і 
факельному горінню струменя в подальшому 
аж до виникнення аварій рівня «Б».�

Для попередження аварій на даному рівні 
необхідний постійний контроль рівня 
тиску в резервуарах та регулярна 
перевірка запобіжно скидних клапанів на 
резервуарах і трубопроводах.�
Зрошування водою поверхонь при нагріві 
вище +450С.�

Зношення резервуару, 
втома матеріалу, 

корозія�

Використання матеріалів з прихованими 
дефектами, виробів, якість яких не підтверджена 
сертифікатом якості.�
Перевищення термінів експлуатації устаткування 
без проведення техдіагностики.�
Зношення обладнання може призвести до 
порушення герметичності резервуару і викиду 
СВГназовні.�
В результаті таких аварій можлива 
розгерметезація або руйнування резервуару і 
факельне горіння в подальших аж до 
виникнення аварій рівня «Б».�

Для збереження СВГпередбачено підземні 
горизонтальні резервуари.�
Для попередження виникнення аварій та 
недопущення переходу на інші стадії 
здійснюється:�
Контроль герметичності ; герметичність 
резервуарів контролюється оператором на 
підставі даних контрольно;вимірювального 
обладнання (тиск, температура рівень СВГ) .�
Проведення своєчасного технічного 
посвідчення посудин, що працюють під 
тиском, а також технічну експертизу на 
придатність іх подальшої експлуатації після 
20 річного використання.�
Проведення постійного візуального 
контролю.�
Дотримання умов експлуатації устаткування 
згідно «Правил технічної експлуатації ГНС». 
Проведення ревізій і перевірок устаткування, 
запірної арматури, запобіжних пристроїв.�

Помилки ремонтного 
або обслуговуючого 

персоналу�

Помилки в результаті допуску до роботи 
персоналу без відповідного інструктажу, 
навчання, перевірки знань, кваліфікації, 
хворобливого та наркотичного стану.�
Недостатній візуальний контроль за станом 
обладнання.�
Обслуговуючий персонал ГНС не в достатній мірі 
підготовлений та забезпечений експлуатаційно; 
технічною документацією.�
Помилки ремонтного або обслуговуючого 
персоналу можуть призвести до:�

5� порушення герметичності резервуарів при 
їх обслуговуванні,�

Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
До роботи з експлуатації ГНС, налагодження 
та ремонту обладнання допускаються особи 
не молодше 18 років, які пройшли медичний 
огляд, виробниче навчання безпечним 
методам праці та склали іспит, мають 
посвідчення оператора ГНС, пройшли 
вступний інструктаж, стажування на 
робочому місці, перевірку знань з питань ОП 
і ПБ і наказом по підприємству допущені до 
самостійної роботи.�
Проходження персоналом ГНС періодичної 
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5� перевищення тиску вище допустимо 
максимального;�

5� появи іскри у вибухонебезпечній зоні.�
Може призвести до розвитку розгерметезації 
або руйнуванню резервуару і факельне 
горіння в подальших аж до виникнення аварій 
рівня «Б».�

перевірки знань з питань ОП та ТБ.�
Не допущення до роботи персоналу в 
нетверезому, хворобливому або 
наркотичному стані.�
Наявність на робочих місцях виробничих 
інструкцій.�

Дія зовнішніх 
факторів та природних 

сил�

Вихід з ладу блискавковідводів, засобів захисту 
від вторинних проявів блискавки.�
Терористичні акти, диверсії.�
Дія зовнішніх факторів може призвести до:�
5� порушення герметичності резервуару;�
5� вибуху газоповітряної вибухонебезпечної 
суміші в резервуарі.�

Наявність блискавковідводів для 
вибухонебезпечних зон. Систематичний 
контроль за справністю засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки.�
Регулярна перевірка стану блискавковідводів 
і заземлюючих пристроїв.�
Наявність та перевірка стану ЗСК�

Дія небезпечних 
факторів аварій 
суміжних блоків�

Пожежа на суміжних блоках. Вибух ППС на 
суміжних блоках.�

При проектуванні враховані нормативні 
відстані між технологічним обладнанням, 
будинками та спорудами.�
Підземне розміщення резервуарів мінімізує 
дію небезпечних факторів аварій суміжних 
блоків�

Вибух�
газоповітряної суміші 

в резервуарі�

Помилки ремонтного, або обслуговуючого 
персоналу.�
Дія зовнішніх факторів та природних сил.�
Спалах (вибух) вибухонебезпечної зони 
можливий при наявності випадкового джерела 
запалювання і концентрації пароповітряної 
суміші в границях нижньої і верхньої меж 
вибухонебезпечної концентрації.�
Вибух супроводжується короткочасним звуком з 
низькою частотою і високим рівнем звукового 
тиску.�
Вибух газоповітряної суміші, яка присутня в 
резервуарі постійно, буде найбільш потужним 
при максимальній масі вибухонебезпечних парів, 
тобто при мінімальній кількості СВГв резервуарі.�
Враховуючи, що резервуари розташовані під 
ґрунтом, ударна хвиля гаситься масою ґрунту, 
тому вектор вибуху буде направлений доверху.�
При спалаху можливе травмування персоналу, 
пошкодження розміщеного в приямку обладнання 
та виникнення вторинних осередків пожежі. Після 
вибуху можливе руйнування резервуара та 
пожежа СВГв зруйнованому резервуарі.�
Можливий перехід аварії на рівень «Б».�

Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
Виключення можливості утворення джерел 
запалювання.�
Виключення можливих розрядів статичної 
електрики, прямих ударів блискавки, заносу 
високих потенціалів ; всі металоконструкції 
заземлені, вибухонебезпечні зони обладнані 
блискавковідводами.�
Електрообладнання, що розміщується в 
межах вибухонебезпечної зони, вибрано у 
вибухозахищеному виконанні. 
Вибухозахищене обладнання відповідає класу 
вибухонебезпечності зони, а також категорії 
та групі вибухонебезпечності суміші: 
обладнання за ПУЕ В;1г.�
Для локалізації аварії: 

Аварійна зупинка роботи ГНС. 
Негайне оповіщення персоналу ГНС, ПРП 
ДСНС і керівництва підприємства про аварію, 
виклик підрозділів ПРП ДСНС і швидкої 
допомоги. 
Припинення всіх робіт, не пов’язаних з 
ліквідацією аварії. 
При виникненні вторинних осередків пожежі 
приступити до її гасіння первинними 
засобами пожежогасіння. 
При переході аварії на стадію «Б» діяти 

згідно оперативної частини затвердженого 

«Плану локалізації і ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій».�

Розгерметизація або 
руйнування апарата�

Розгерметизація або руйнування резервуару при 
перевищенні критичних параметрів, зносу, утомі 
матеріалу, несправності запобіжних пристроїв, 
помилках персоналу, відмовлення приладів 
КВПіА, проявів природи (блискавки, землетрусу)�

Для збереження СВГпередбачено підземні 
горизонтальні резервуари. Герметичність 
контролюється оператором на підставі даних 
КВПіА (тиск, температура, рівень СВГ).�
При порушенні герметичності резервуару 
терміново відкачується СВГз резервуару і 
приймаються заходи до його ремонту.�

Факельне горіння: 
струменю�

Факельне горіння, струменю при умові наявності 
джерела запалювання і наявності витоку із 
отворів пошкоджених трубопроводів чи 
резервуарів�

Виключення джерела запалювання. 
Виключення можливих розрядів статичної 
електрики, прямих ударів блискавки, 
вторинних проявів блискавки і заносу 
високих потенціалів. Наявність громовідводів 
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для вибухонебезпечних зон. Передбачення 
всіх заходів в частині грозозахисту, що 
вимагаються ДСТУ Б В.2.5; 38:2008�
Систематичний контроль за справністю 
засобів захисту від вторинних проявів 
блискавки. Обслуговуючий персонал 
систематично перевіряє стан громовідводів і 
заземлюючих пристроїв;і фіксує в журналі 
реєстрації результатів; огляду пристроїв 
захисту від блискавки, перевірочних 
випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, 
освітлювальних мереж, а також проведених 
ремонтів. Злив і налив СВГпід час грози, а 
також при вогневих роботах у виробничій 
зоні ГНС забороняється. При візуальному 
виявленню пошкодження громовідводів або 
виникненню розрядів статичної електрики 
при контакті з устаткуванням припинити 
роботу устаткування до з'ясування ситуації та 
усунення неполадок.�
Локалізація пожежі і факельного горіння 
струменю засобами пожежогасіння. 
Ефективні дії персоналу спецпідрозділів по 
гасінню пожежі і порятунку людей.�
Використання індивідуальних засобів 
захисту: спецодягу, і спецвзуття; протигазів, 
респіратора, захисних окулярів (відповідно до 
діючих норм). Протигази зберігаються в 
особливій шафі і перевіряються один раз у рік 
за графіком, затвердженому керівником.�
Усі працівники в процесі роботи проходять 
інструктаж (навчання) з питань охорони 
праці, наданню першої медичної допомоги 
потерпілим від нещасливих випадків.�

Надлишковий рівень 
теплового імпульсу, 
утворення "вогненої 

кулі"�

Вибух ППС у відкритому просторі при 
одночасній наявності вибухонебезпечної 
концентрації горючих парів з повітрям (у межах 
нижньої і верхньої концентраційної межи 
поширення полум'я) і джерела запалення, або 
горіння хмари у відкритому просторі, теплове 
випромінювання .�

Ведення виробничих процесів, технічний стан 
технологічного і електрообладнання, 
газопроводів і інших споруд на ГНС 
забезпечує безаварійну і безпечну роботу 
об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі 
процеси ведуться відповідно до затверджених 
інструкцій. На ГНС забезпечено цілодобове 
чергування обслуговуючого персоналу. 
Загазованість території ГНС контролюється 
операторами;заправниками щозмінно. 
Технологічне обладнання, газопроводи, 
арматура, електрообладнання, засоби 
вимірювань, протиаварійний захист щозмінно 
перевіряються обслуговуючим персоналом з 
метою виявлення несправностей і 
своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, 
згідно з формами, наведеними в Правилах 
технічної експлуатації. Виявлені при 
експлуатації витоки газу негайно усуваються. 
Усунення витоків газу на працюючому 
обладнанні забороняється. Запірна арматура, 
зворотні та швидкісні клапани забезпечують 
швидке і герметичне відключення. 
Обслуговування і ремонт арматури 
проводиться в строки, вказані в технічному 
паспорті або в інструкції з експлуатації. 
Поточний ремонт проводиться не рідше 1 
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разу на рік. Запірна арматура на газопроводах 
і обладнання перевіряються на положення 
"відкрито;закрито" і на герметичність 
закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві і з'єднання технологічного, 
обладнання, трубопроводів і арматури 
перевіряються на герметичність за 
допомогою приладів або мильної емульсії за 
графіком щомісяця. Виявлені нещільності 
негайно усуваються. Забороняється 
експлуатація технологічного обладнання, 
резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно;скидних 
клапанах (ЗСК).�

Пошкодження і 
руйнування споруд і 

обладнання ГНС, 
травмування 

персоналу ГНС, опіки.�

Перехід аварії за межі 
ГНС ; пошкодження і 

руйнування 
навколишніх будівель 
і споруд, травмування 

сторонніх людей, 
опіки.�

Аварія на рівні «В»�

Руйнування сусідніх суміжних блоків і вплив 
вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля, 
тепловий імпульс) за межами ГНС в результаті 
вибуху або пожежі.�

Резервуари для зберігання СВГобладнані 
згідно вимог „Правил безпеки систем 
газопостачання України", „Правил будови та 
безпеки експлуатації посудин, що працюють 
під тиском" рівнемірами, контрольно; 
вимірювальними манометрами, 
перекриваючими пристроями, запобіжно;
скидними клапанами (ЗСК). На ГНС 
організоване цілодобове чергування. 
Виключення джерел запалювання, 
локалізація, пожеж в аварійному блоці, 
раціональне розміщення устаткування, 
оснащення пристроями захисту персоналу від 
вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока 
температура і т.п,). У випадку переходу аварії 
на сусідні блоки та за межі підприємства 
необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого „Плану локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій":�
5� викликати додаткові підрозділи пожежних 
частин для гасіння пожежі і охолодження 
устаткування сусідніх блоків;�
5� організувати оповіщення людей і 
персоналу про небезпеку, оповістити 
посадових осіб згідно схеми оповіщення;�
5� виставити пости для контролю шляхів 
підходу до небезпечної зони, припинити всі 
роботи, не зв'язані з ліквідацією аварії, і 
видалити сторонні особи за межі потенційно 
небезпечної зони;�
5� ужити заходів по ліквідації наслідків аварії 
і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; 
ліквідації наслідків аварії визначає 
відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії.�
Доповісти відповідальному керівникові робіт 
з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, 
прийняті по ліквідації аварії.�
Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків 
аварії визначає відповідальний керівник по 
локалізації і ліквідації аварії.�
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8.2 Залізнична естакада СВГ 

Назва стадії 

розвитку аварії 

/аварійної ситуації/�

Аналіз умов виникнення  аварії /аварійної 

ситуації/ та її наслідків�

Способи та засоби по попередженню і 

локалізації аварії /аварійної ситуації/�

Вихід параметрів за 
критичні значення  

Дія зовнішніх 
факторів та природних 

сил�

Перевищення рівня тиску СВГ.�
Транспортування СВГв залізничних цистернах 
здійснюється при тиску не більному 1,6 МПа та 
при температурі не вищій 450С.�
В літній період під дією сонячного проміння 
резервуари можуть нагріватись вище 450С і 
збільшитись тиск газу в них вище критично 
допустимих величин, що може призвести до 
розгерметезації або руйнуванню резервуару і 
факельному горінню а в подальшому аж до 
виникнення аварій рівня «Б».�

Для попередження аварій на даному рівні 
необхідний постійний контроль рівня тиску в 
резервуарах та регулярна перевірка запобіжно 
скидних клапанів на резервуарах і 
трубопроводах.�
Фарбування в світлий колір поверхні цистерн. 
Зрошування водою поверхонь при нагріві 
вище +450С.�

Зношення резервуару, 
втома матеріалу, 

корозія�

Використання матеріалів з прихованими 
дефектами, виробів, якість яких не підтверджена 
сертифікатом якості.�
Перевищення термінів експлуатації устаткування 
без проведення техдіагностики.�
Зношення обладнання може призвести до 
порушення герметичності цистерни і викиду 
СВГназовні.�
В результаті таких аварій можлива 
розгерметезація або руйнування резервуару і 
факельному горінню а в подальшому аж до 
виникнення аварій рівня «Б».�

Для транспортування СВГпередбачено 
залізничні цистерни.�
Цистерна обладнана запобіжним пружинним 
клапаном, зливний вузол обмежується 
запірною арматурою. Проведення 
випробування цистерн згідно встановлених 
норм на заводах, регулярний техогляд і 
своєчасна діагностика залізничних цистерни 
згідно з технологічним регламентом; 
навчання і перевірка знань персоналу.�
Локалізація: обмеження об'єму викидів 
технологічного середовища, недопущення 
появи ініціатора.�
Цистерна обладнана датчиком і обмежувачем 
рівня, манометром, запобіжними клапанами, 
захистом від впливу прямих сонячних 
променів. Регулярний техогляд і своєчасна 
діагностика обладнання в терміни, що 
визначаються технічними паспортами та 
технологічними регламентами. Дотримання 
правил експлуатації та правил пожежної 
безпеки.�
Локалізація: всі можливі заходи по 
приведенню параметрів до норми (наприклад, 
штучне охолодження цистерни).�

Помилки ремонтного 
або обслуговуючого 

персоналу�

Помилки в результаті допуску до роботи 
персоналу без відповідного інструктажу, 
навчання, перевірки знань, кваліфікації, 
хворобливого та наркотичного стану.�
Недостатній візуальний контроль за станом 
обладнання.�
Обслуговуючий персонал ГНС не в достатній мірі 
підготовлений та забезпечений експлуатаційно ; 
технічною документацією.�
Помилки ремонтного або обслуговуючого 
персоналу можуть призвести до:�
5� порушення герметичності залізничних 
цистерн при їх обслуговуванні,�
5� перевищення тиску вище допустимо 
максимального;�
5� появи іскри у вибухонебезпечній зоні.�
Може призвести до розгерметезації або 
руйнуванню резервуару і факельному 
горінню а в подальшому аж до виникнення 
аварій рівня «Б».�

Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
До роботи з експлуатації ГНС, налагодження 
та ремонту обладнання допускаються особи 
не молодше 18 років, які пройшли медичний 
огляд, виробниче навчання безпечним 
методам праці та склали іспит, мають 
посвідчення оператора ГНС, пройшли 
вступний інструктаж, стажування на 
робочому місці, перевірку знань з питань ОП 
і ПБ і наказом по підприємству допущені до 
самостійної роботи.�
Проходження персоналом ГНС періодичної 
перевірки знань з питань ОП та ТБ.�
Не допущення до роботи персоналу в 
нетверезому, хворобливому або 
наркотичному стані.�
Наявність на робочих місцях виробничих 
інструкцій.�

Дія зовнішніх Вихід з ладу блискавковідводів, засобів захисту Наявність блискавковідводів для 
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факторів та природних 
сил�

від вторинних проявів блискавки.�
Терористичні акти, диверсії.�
Дія зовнішніх факторів може призвести до:�
5� порушення герметичності залізничної 
цистерни;�
5� вибуху газоповітряної вибухонебезпечної 
суміші в цистерні.�

вибухонебезпечних зон. Систематичний 
контроль за справністю засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки.�
Регулярна перевірка стану блискавковідводів 
і заземлюючих пристроїв.�
Наявність та перевірка стану ЗСК.�
Недопущення сторонніх на територію 
підприємства.�

Дія небезпечних 
факторів аварій 
суміжних блоків�

Пожежа на суміжних блоках.�
Вибух ППС на суміжних блоках.�

При проектуванні враховані нормативні 
відстані між технологічним обладнанням, 
будинками та спорудами�

Вибух газоповітряної 
суміші в залізничній 

цистерні�

5� Помилки ремонтного, або обслуговуючого 
персоналу.�
5� Дія зовнішніх факторів та природних сил.�
5� Спалах (вибух) вибухонебезпечної зони 
можливий при наявності випадкового джерела 
запалювання і концентрації пароповітряної 
суміші в границях нижньої і верхньої меж 
вибухонебезпечної концентрації.�
Вибух супроводжується короткочасним звуком з 
низькою частотою і високим рівнем звукового 
тиску. 
5� Вибух газоповітряної суміші, яка 
присутня в резервуарі постійно, буде найбільш 
потужним при максимальній масі 
вибухонебезпечних парів, тобто при мінімальній 
кількості СВГв резервуарі. 
Враховуючи, що резервуари розташовані під 
ґрунтом, ударна хвиля гаситься масою ґрунту, 
тому вектор вибуху буде направлений доверху. 
При спалаху можливе травмування персоналу, 
пошкодження розміщеного в приямку обладнання 
та виникнення вторинних осередків пожежі.�
Після вибуху можливе руйнування резервуара та 
пожежа СВГв зруйнованому резервуарі.�
Можливий перехід аварії на рівень «Б».�

5� Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
5� Виключення можливості утворення 
джерел запалювання.�
5� Виключення можливих розрядів 
статичної електрики, прямих ударів 
блискавки, заносу високих потенціалів ; всі 
металоконструкції заземлені, 
вибухонебезпечні зони обладнані 
блискавковідводами.�
5� Електрообладнання, що розміщується в 
межах вибухонебезпечної зони, вибрано у 
вибухозахищеному виконанні. 
Вибухозахищене обладнання відповідає класу 
вибухонебезпечності зони, а також категорії 
та групі вибухонебезпечності суміші: 
обладнання за ПУЕ В;1г.�
Для локалізації аварії:�

5� Аварійна зупинка роботи ГНС.�
5� Негайне оповіщення персоналу ГНС, 
ПРП ДСНС і керівництва підприємства про 
аварію, виклик підрозділів ПРП ДСНС і 
швидкої допомоги.�
5� Припинення всіх робіт, не пов’язаних з 
ліквідацією аварії.�
5� При виникненні вторинних осередків 
пожежі приступити до її гасіння первинними 
засобами пожежогасіння. При переході аварії 

на стадію «Б» діяти згідно оперативної 

частини затвердженого «Плану локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій».�

Розгерметизація або 
руйнування апарата�

Розгерметизація або руйнування резервуару при 
перевищенні критичних параметрів, зносу, утомі 
матеріалу, несправності запобіжних пристроїв, 
помилках персоналу, відмовлення приладів 
КВПіА, проявів природи (блискавки, землетрусу)�

Цистерна обладнана запобіжним пружинним 
клапаном, зливний вузол обмежується 
запірною арматурою. Проведення 
випробування цистерн згідно встановлених 
норм на заводах, регулярний техогляд і 
своєчасна діагностика автоцистерни згідно з 
технологічним регламентом; навчання і 
перевірка знань персоналу.�
Локалізація: обмеження об'єму викидів 
технологічного середовища, недопущення 
появи ініціатора.�
Цистерна обладнана датчиком і обмежувачем 
рівня, манометром, запобіжними клапанами, 
захистом від впливу прямих сонячних 
променів. Регулярний техогляд і своєчасна 
діагностика обладнання в терміни, що 
визначаються технічними паспортами та 
технологічними регламентами. Дотримання 
правил експлуатації та правил пожежної 
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безпеки.�
При розгерметизації залізничної цистерни 
необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого „Плану локалізації і ліквідації' 
аварійних ситуацій і аварій": організувати 
оповіщення людей і персоналу про небезпеку, 
оповістити посадових осіб згідно схеми 
оповіщення; виставити пости для контролю 
шляхів підходу до небезпечної зони, 
припинити всі роботи, не зв'язані з 
ліквідацією аварії, і видалити сторонні особи 
за межі потенційно небезпечної зони, 
припинити злив з залізничної цистерни, 
привести до стану готовності засоби 
пожежогасіння, організувати перекачування 
СВГз аварійної цистерни в пусту ємність. 
Після звільнення аварійної цистерни і 
ліквідації виливу вжити заходів до усунення 
розгерметизації цистерни.�

Факельне горіння: 
струменю�

Факельне горіння, струменю при умові наявності 
джерела запалювання і наявності витоку із 
отворів пошкоджених трубопроводів чи 
резервуарів�

Виключення джерела запалювання. 
Виключення можливих розрядів статичної 
електрики, прямих ударів блискавки, 
вторинних проявів блискавки і заносу 
високих потенціалів. Наявність громовідводів 
для вибухонебезпечних зон. Передбачення 
всіх заходів в частині грозозахисту, що 
вимагаються ДСТУ Б В.2.5; 38:2008�
Систематичний контроль за справністю 
засобів захисту від вторинних проявів 
блискавки. Обслуговуючий персонал 
систематично перевіряє стан громовідводів і 
заземлюючих пристроїв;і фіксує в журналі 
реєстрації результатів; огляду пристроїв 
захисту від блискавки, перевірочних 
випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, 
освітлювальних мереж, а також проведених 
ремонтів. Злив і налив СВГпід час грози, а 
також при вогневих роботах у виробничій 
зоні ГНС забороняється. При візуальному 
виявленню пошкодження громовідводів або 
виникненню розрядів статичної електрики 
при контакті з устаткуванням припинити 
роботу устаткування до з'ясування ситуації та 
усунення неполадок.�
Локалізація пожежі і факельного горіння 
струменю засобами пожежогасіння. 
Ефективні дії персоналу спецпідрозділів по 
гасінню пожежі і порятунку людей.�
Використання індивідуальних засобів 
захисту: спецодягу, і спецвзуття; протигазів, 
респіратора, захисних окулярів (відповідно до 
діючих норм). Протигази зберігаються в 
особливій шафі і перевіряються один раз у рік 
за графіком, затвердженому керівником.�
Усі працівники в процесі роботи проходять 
інструктаж (навчання) з питань охорони 
праці, наданню першої медичної допомоги 
потерпілим від нещасливих випадків. 

Надлишковий рівень 
теплового імпульсу, 

Вибух ППС у відкритому просторі при 
одночасній наявності вибухонебезпечної 

Ведення виробничих процесів, технічний 
стан технологічного і електрообладнання, 
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утворення "вогненої 
кулі"�

концентрації горючих парів з повітрям (у межах 
нижньої і верхньої концентраційної межи 
поширення полум'я) і джерела запалення, або 
горіння хмари у відкритому просторі, теплове 
випромінювання .�

газопроводів і інших споруд на ГНС 
забезпечує безаварійну і безпечну роботу 
об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі 
процеси ведуться відповідно до затверджених 
інструкцій. На ГНС забезпечено цілодобове 
чергування обслуговуючого персоналу. 
Загазованість території ГНС контролюється 
операторами; заправниками щозмінно. 
Технологічне обладнання, газопроводи, 
арматура, електрообладнання, засоби 
вимірювань, протиаварійний захист щозмінно 
перевіряються обслуговуючим персоналом з 
метою виявлення несправностей і 
своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, 
згідно з формами, наведеними в Правилах 
технічної експлуатації. Виявлені при 
експлуатації витоки газу негайно усуваються. 
Усунення витоків газу на працюючому 
обладнанні забороняється. Запірна арматура, 
зворотні та швидкісні клапани забезпечують 
швидке і герметичне відключення. 
Обслуговування і ремонт арматури 
проводиться в строки, вказані в технічному 
паспорті або в інструкції з експлуатації. 
Поточний ремонт проводиться не рідше 1 
разу на рік. Запірна арматура на газопроводах 
і обладнання перевіряються на положення 
"відкрито;закрито" і на герметичність 
закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві і з'єднання технологічного, 
обладнання, трубопроводів і арматури 
перевіряються на герметичність за 
допомогою приладів або мильної емульсії за 
графіком щомісяця. Виявлені нещільності 
негайно усуваються. Забороняється 
експлуатація технологічного обладнання, 
резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно;скидних 
клапанах (ЗСК).�

Пошкодження і 
руйнування споруд і 

обладнання ГНС, 
травмування 

персоналу ГНС, опіки.�

Перехід аварії за межі 
ГНС ; пошкодження і 

руйнування 
навколишніх будівель 
і споруд, травмування 

сторонніх людей, 
опіки.�

Аварія на рівні «В»�

Руйнування сусідніх суміжних блоків і вплив 
вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля, 
тепловий імпульс) за межами ГНС в результаті 
вибуху або пожежі.�

Резервуари для транспортування 
СВГобладнані згідно вимог „Правил безпеки 
систем газопостачання України", „Правил 
будови та безпеки експлуатації посудин, що 
працюють під тиском" рівнемірами, 
контрольно; вимірювальними манометрами, 
перекриваючими пристроями, запобіжно;
скидними клапанами (ЗСК). На ГНС 
організоване цілодобове чергування. 
Виключення джерел запалювання, 
локалізація, пожеж в аварійному блоці, 
раціональне розміщення устаткування, 
оснащення пристроями захисту персоналу від 
вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока 
температура і т.п,). У випадку переходу аварії 
на сусідні блоки та за межі підприємства 
необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого ,,Плану локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій":�
5� викликати додаткові підрозділи пожежних 
частин для гасіння пожежі і охолодження 
устаткування сусідніх блоків;�
5� організувати оповіщення людей і 



84 
 

персоналу про небезпеку, оповістити 
посадових осіб згідно схеми оповіщення;�
5� виставити пости для контролю шляхів 
підходу до небезпечної зони, припинити всі 
роботи, не зв'язані з ліквідацією аварії, і 
видалити сторонні особи за межі потенційно 
небезпечної зони;�
5� ужити заходів по ліквідації наслідків аварії 
і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; 
ліквідації наслідків аварії визначає 
відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії.�
Доповісти відповідальному керівникові робіт 
з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, 
прийняті по ліквідації аварії.�
Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків 
аварії визначає відповідальний керівник по 
локалізації і ліквідації аварії.�

 

8.3 Пости для наповнення автоцистерн СВГ під навісом та пости 

перевантаження СВГ під навісом 

Назва стадії 

розвитку аварії 

/аварійної ситуації/�

Аналіз умов виникнення  аварії /аварійної 

ситуації/ та її наслідків�

Способи та засоби по попередженню і 

локалізації аварії /аварійної ситуації/�

Вихід параметрів та 
критичні значення 

Дія зовнішніх 
факторів та природних 

сил 

Перевищення рівня тиску СВГ. 
Транспортування СВГв авто цистернах 
здійснюється при тиску не більному 1,6 МПа та 
при температурі не вищій 45°С. 
В літній період під дією сонячного проміння 
резервуари можуть нагріватись вище 450С і 
збільшитись тиск газу в них вище критично 
допустимих величин, що може призвести до 
розвитку аварій з розгерметезації або 
руйнуванню резервуару і факельному 
горінню а в подальшому аж до виникнення 
аварій рівня «Б». 

Для попередження аварій на даному рівні 
необхідний постійний контроль рівня тиску в 
резервуарах та регулярна перевірка запобіжно 
скидних клапанів на резервуарах і 
трубопроводах. Фарбування в світлий колір 
поверхні цистерн. Зрошування водою 
поверхонь при нагріві вище +45°С. 

Зношення резервуару, 
втома матеріалу, 

корозія 

Використання матеріалів з прихованими 
дефектами, виробів, якість яких не підтверджена 
сертифікатом якості. 

Перевищення термінів експлуатації устаткування 
без проведення техдіагностики. 

Зношення обладнання може призвести до 
порушення герметичності цистерни і викиду 
СВГназовні. В результаті таких аварій можлива 
розгерметезація або руйнування резервуару і 
факельному горінню а в подальшому аж до 
виникнення аварій рівня «Б». 

Для транспортування СВГпередбачено 
автоцистерни. 

Цистерна обладнана запобіжним пружинним 
клапаном, зливний вузол обмежується 
запірною арматурою. Проведення 
випробування цистерн згідно встановлених 
норм на заводах, регулярний техогляд і 
своєчасна діагностика апвтоцистерни згідно з 
технологічним регламентом; навчання і 
перевірка знань персоналу. 

Локалізація: обмеження об'єму 
викидів технологічного середовища, 
недопущення появи ініціатора. 

Цистерна обладнана датчиком і обмежувачем 
рівня, манометром, запобіжними клапанами, 
захистом від впливу прямих сонячних 
променів. Регулярний техогляд і своєчасна 
діагностика обладнання в терміни, що 
визначаються технічними паспортами та 
технологічними регламентами. Дотримання 
правил експлуатації та правил пожежної 
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безпеки. 

Локалізація: всі можливі заходи по 
приведенню параметрів до норми (наприклад 
штучне озхолодження цистерни) 

Помилки ремонтного 
або обслуговуючого 

персоналу�

Помилки в результаті допуску до роботи 
персоналу без відповідного інструктажу, 
навчання, перевірки знань, кваліфікації, 
хворобливого та наркотичного стану.�
Недостатній візуальний контроль за станом 
обладнання.�
Обслуговуючий персонал ГНС не в достатній мірі 
підготовлений та забезпечений експлуатаційно ; 
технічною документацією.�
Помилки ремонтного або обслуговуючого 
персоналу можуть призвести до:�
5� порушення герметичності залізничних 
цистерн при їх обслуговуванні,�
5� перевищення тиску вище допустимо 
максимального;�
5� появи іскри у вибухонебезпечній зоні.�
Може призвести до розвитку аварій з 
розгерметезації або руйнуванню резервуару і 
факельному горінню а в подальшому аж до 
виникнення аварій рівня «Б».�

Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
До роботи з експлуатації ГНС, налагодження 
та ремонту обладнання допускаються особи 
не молодше 18 років, які пройшли медичний 
огляд, виробниче навчання безпечним 
методам праці та склали іспит, мають 
посвідчення оператора ГНС, пройшли 
вступний інструктаж, стажування на 
робочому місці, перевірку знань з питань ОП 
і ПБ і наказом по підприємству допущені до 
самостійної роботи.�
Проходження персоналом ГНС періодичної 
перевірки знань з питань ОП та ТБ.�
Не допущення до роботи персоналу в 
нетверезому, хворобливому або 
наркотичному стані.�
Наявність на робочих місцях виробничих 
інструкцій.�

Дія зовнішніх 
факторів та природних 

сил�

Вихід з ладу блискавковідводів, засобів захисту 
від вторинних проявів блискавки.�
Терористичні акти, диверсії.�
Дія зовнішніх факторів може призвести до:�
5� порушення герметичності залізничної 
цистерни;�
5� вибуху газоповітряної вибухонебезпечної 
суміші в цистерні.�

Наявність блискавковідводів для 
вибухонебезпечних зон. Систематичний 
контроль за справністю засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки.�
Регулярна перевірка стану блискавковідводів 
і заземлюючих пристроїв.�
Наявність та перевірка стану ЗСК.�
Недопущення сторонніх на територію 
підприємства.�

Дія небезпечних 
факторів аварій 
суміжних блоків�

5 Пожежа на суміжних блоках.�
��Вибух ППС на суміжних блоках.�

5 При проектуванні враховані нормативні 
відстані між технологічним обладнанням, 
будинками та спорудами�

Вибух�
газоповітряної суміші 

в автоцистерні 
цистерні�

5 Помилки ремонтного, або обслуговуючого 
персоналу. 
; Дія зовнішніх факторів та природних сил.�
�� Спалах (вибух) вибухонебезпечної зони 
можливий при наявності випадкового джерела 
запалювання і концентрації пароповітряної 
суміші в границях нижньої і верхньої меж 
вибухонебезпечної концентрації.�
��Вибух супроводжується короткочасним звуком 
з низькою частотою і високим рівнем звукового 
тиску.�
�� Вибух газоповітряної суміші, яка присутня в 
резервуарі постійно, буде найбільш потужним 
при максимальній масі вибухонебезпечних парів, 
тобто при мінімальній кількості СВГв резервуарі.�
При спалаху можливе травмування персоналу, 
пошкодження розміщеного в приямку обладнання 
та виникнення вторинних осередків пожежі.�
Після вибуху можливе руйнування резервуара та 
пожежа СВГв зруйнованому резервуарі. 
Можливий перехід аварії на рівень «Б».�

5 Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
��Виключення можливості утворення джерел 
запалювання.�
�� Виключення можливих розрядів статичної 
електрики, прямих ударів блискавки, заносу 
високих потенціалів ; всі металоконструкції 
заземлені, вибухонебезпечні зони обладнані 
блискавковідводами.�
�� Електрообладнання, що розміщується в 
межах вибухонебезпечної зони, вибрано у 
вибухозахищеному виконанні. 
Вибухозахищене обладнання відповідає класу 
вибухонебезпечності зони, а також категорії 
та групі вибухонебезпечності суміші: 
обладнання за ПУЕ В;1г.�
Для локалізації аварії:�

5� Аварійна зупинка роботи ГНС.�
5� Негайне оповіщення персоналу ГНС, 
ПРП ДСНС і керівництва підприємства про 
аварію, виклик підрозділів ПРП ДСНС і 
швидкої допомоги.�
5� Припинення всіх робіт, не пов’язаних з 
ліквідацією аварії.�
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5� При виникненні вторинних осередків 
пожежі приступити до її гасіння первинними 
засобами пожежогасіння.�
При переході аварії на стадію «Б» діяти 

згідно оперативної частини затвердженого 

«Плану локалізації і ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій».�

Розгерметизація або 
руйнування апарата�

Розгерметизація або руйнування резервуару при 
перевищенні критичних параметрів, зносу, утомі 
матеріалу, несправності запобіжних пристроїв, 
помилках персоналу, відмовлення приладів 
КВПіА, проявів природи (блискавки, землетрусу)�

Для транспортування СВГза межі 
підприємства передбачено використання 
спеціального транспорту АЦЗГ. 
Герметичність контролюється водієм або 
оператором на підставі даних КВПіА (тиск, 
температура, рівень СВГ).�
При порушенні герметичності резервуару 
терміново припиняється відпуск СВГпри 
можливості відкачується СВГз резервуару 
або транспортується на безпечну відстань�

Факельне горіння: 
струменю�

Факельне горіння, струменю при умові наявності 
джерела запалювання і наявності витоку із 
отворів пошкоджених трубопроводів чи авто 
цистерн�

Виключення джерела запалювання. 
Виключення можливих розрядів статичної 
електрики, прямих ударів блискавки, 
вторинних проявів блискавки і заносу 
високих потенціалів. Наявність громовідводів 
для вибухонебезпечних зон. Передбачення 
всіх заходів в частині грозозахисту, що 
вимагаються ДСТУ Б В.2.5;38:2008�
Систематичний контроль за справністю 
засобів захисту від вторинних проявів 
блискавки. Обслуговуючий персонал 
систематично перевіряє стан громовідводів і 
заземлюючих пристроїв;і фіксує в журналі 
реєстрації результатів; огляду пристроїв 
захисту від блискавки, перевірочних 
випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, 
освітлювальних мереж, а також проведених 
ремонтів. Злив і налив СВГпід час грози, а 
також при вогневих роботах у виробничій 
зоні ГНС забороняється. При візуальному 
виявленню пошкодження громовідводів або 
виникненню розрядів статичної електрики 
при контакті з устаткуванням припинити 
роботу устаткування до з'ясування ситуації та 
усунення неполадок.�
Локалізація пожежі і факельного горіння 
струменю засобами пожежогасіння. 
Ефективні дії персоналу спецпідрозділів по 
гасінню пожежі і порятунку людей.�
Використання індивідуальних засобів 
захисту: спецодягу, і спецвзуття; протигазів, 
респіратора, захисних окулярів (відповідно до 
діючих норм). Протигази зберігаються в 
особливій шафі і перевіряються один раз у рік 
за графіком, затвердженому керівником.�
Усі працівники в процесі роботи проходять 
інструктаж (навчання) з питань охорони 
праці, наданню першої медичної допомоги 
потерпілим від нещасливих випадків.�

Вогняна куля . 
Горіння хмари�

Вибух ППС у відкритому просторі при 
одночасній наявності вибухонебезпечної 
концентрації горючих парів з повітрям (у межах 
нижньої і верхньої концентраційної межи 
поширення полум'я) і джерела запалення, або 
горіння хмари у відкритому просторі, теплове 

Ведення виробничих процесів, технічний стан 
технологічного і електрообладнання, 
газопроводів і інших споруд на ГНС 
забезпечує безаварійну і безпечну роботу 
об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі 
процеси ведуться відповідно до затверджених 
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випромінювання .� інструкцій. На ГНС забезпечено цілодобове 
чергування обслуговуючого персоналу. 
Загазованість території ГНС контролюється 
операторами;заправниками щозмінно. 
Технологічне обладнання, газопроводи, 
арматура, електрообладнання, засоби 
вимірювань, протиаварійний захист щозмінно 
перевіряються обслуговуючим персоналом з 
метою виявлення несправностей і 
своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, 
згідно з формами, наведеними в Правилах 
технічної експлуатації. Виявлені при 
експлуатації витоки газу негайно усуваються. 
Усунення витоків газу на працюючому 
обладнанні забороняється. Запірна арматура, 
зворотні та швидкісні клапани забезпечують 
швидке і герметичне відключення. 
Обслуговування і ремонт арматури 
проводиться в строки, вказані в технічному 
паспорті або в інструкції з експлуатації. 
Поточний ремонт проводиться не рідше 1 
разу на рік. Запірна арматура на газопроводах 
і обладнання перевіряються на положення 
"відкрито;закрито" і на герметичність 
закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві і з'єднання технологічного, 
обладнання, трубопроводів і арматури 
перевіряються на герметичність за 
допомогою приладів або мильної емульсії за 
графіком щомісяця. Виявлені нещільності 
негайно усуваються. Забороняється 
експлуатація технологічного обладнання, 
резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно;скидних 
клапанах (ЗСК).�

Пошкодження і 
руйнування споруд і 

обладнання ГНС, 
травмування 

персоналу ГНС, опіки.�

Перехід аварії за межі 
ГНС ; пошкодження і 

руйнування 
навколишніх будівель 
і споруд, травмування 

сторонніх людей, 
опіки.�

Аварія на рівні�
«В»�

Руйнування сусідніх суміжних блоків і вплив 
вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля, 
тепловий імпульс) за межами ГНС в результаті 
вибуху або пожежі.�

Резервуари для зберігання СВГобладнані 
згідно вимог „Правил безпеки систем 
газопостачання України", „Правил будови та 
безпеки експлуатації посудин, що працюють 
під тиском" рівнемірами, контрольно;
вимірювальними манометрами, 
перекриваючими пристроями, запобіжно;
скидними клапанами (ЗСК). На ГНС 
організоване цілодобове чергування. 
Виключення джерел запалювання, 
локалізація, пожеж в аварійному блоці, 
раціональне розміщення устаткування, 
оснащення пристроями захисту персоналу від 
вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока 
температура і т.п,). У випадку переходу аварії 
на сусідні блоки та за межі підприємства 
необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого ,,Плану локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій":�
5� викликати додаткові підрозділи пожежних 
частин для гасіння пожежі і охолодження 
устаткування сусідніх блоків;�
5� організувати оповіщення людей і 
персоналу про небезпеку, оповістити 
посадових осіб згідно схеми оповіщення;�
5� виставити пости для контролю шляхів 
підходу до небезпечної зони, припинити всі 
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роботи, не зв'язані з ліквідацією аварії, і 
видалити сторонні особи за межі потенційно 
небезпечної зони;�
5� ужити заходів по ліквідації наслідків аварії 
і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; 
ліквідації наслідків аварії визначає 
відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії.�
Доповісти відповідальному керівникові робіт 
з ліквідації аварійних ситуацій про заходи, 
прийняті по ліквідації аварії.�
Конкретні заходи щодо ліквідації наслідків 
аварії визначає відповідальний керівник по 
локалізації і ліквідації' аварії.�

 

8.4 Насосно5компресорне відділення з системою технологічних 

трубопроводів 

Назва стадії 

розвитку аварії 

/аварійної ситуації/�

Аналіз умов виникнення  аварії /аварійної 

ситуації/ та її наслідків�

Способи та засоби по попередженню і 

локалізації аварії /аварійної ситуації/�

Вихід параметрів за 
критичні значення �

Дія зовнішніх 
факторів та природних 

сил�

Перевищення рівня тиску СВГ.�
Транспортування СВГв трубопроводах 
здійснюється при тиску не більшому 1,6 МПа та 
при температурі не вищій 450С.�
В літній період під дією сонячного проміння 
трубопроводи та технологічне обладнання 
можуть нагріватись вище 45 0С і збільшитись тиск 
газу в них вище критично допустимих величин, 
що може призвести до розгерметизації та 
руйнуванню апарату і факельне горіння струму а 
в подальшому аж до виникнення аварій рівня «Б».�

Для попередження аварій на даному рівні 
необхідний постійний контроль рівня тиску в 
трубопроводах та технологічному обладнанні 
та регулярна перевірка запобіжно скидних 
клапанів на трубопроводах.�
Фарбування в світлий колір поверхонь. 
Зрошування водою поверхонь при нагріві 
вище +450С.�

Зношення 
технологічного 
обладнання та 

трубопроводів, втома 
матеріалу, корозія�

Використання матеріалів з прихованими 
дефектами, виробів, якість яких не підтверджена 
сертифікатом якості.�
Перевищення термінів експлуатації устаткування 
без проведення техдіагностики.�
Зношення обладнання може призвести до 
порушення герметичності і викиду СВГназовні.�
В результаті таких аварій можлива 
розгерметизація та руйнування апарату і факельне 
горіння струму а в подальшому аж до виникнення 
аварій рівня «Б».�

Для транспортування СВГпередбачено 
система трубопроводів.�
Трубопроводи обладнані запобіжним 
пружинними клапанами, зливний вузол 
обмежується запірною арматурою. 
Проведення випробування устаткування 
згідно встановлених норм на заводах, 
регулярний техогляд і своєчасна діагностика 
згідно з технологічним регламентом; 
навчання і перевірка знань персоналу.�
Локалізація: обмеження об'єму викидів 
технологічного середовища, недопущення 
появи ініціатора.�
Система обладнана датчикоми і 
обмежувачеми рівня, манометром, 
запобіжними клапанами, захистом від впливу 
прямих сонячних променів. Регулярний 
техогляд і своєчасна діагностика обладнання 
в терміни, що визначаються технічними 
паспортами та технологічними регламентами. 
Дотримання правил експлуатації та правил 
пожежної безпеки.�
Локалізація: всі можливі заходи по 
приведенню параметрів до норми (наприклад, 
штучне охолодження).�

Помилки ремонтного 
або обслуговуючого 

персоналу�

Помилки в результаті допуску до роботи 
персоналу без відповідного інструктажу, 
навчання, перевірки знань, кваліфікації, 
хворобливого та наркотичного стану.�

Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
До роботи з експлуатації ГНС, налагодження 
та ремонту обладнання допускаються особи 
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Недостатній візуальний контроль за станом 
обладнання.�
Обслуговуючий персонал ГНС не в достатній 
мірі підготовлений та забезпечений 
експлуатаційно ; технічною документацією.�
Помилки ремонтного або обслуговуючого 
персоналу можуть призвести до:�
5� порушення герметичності устаткування 
при їх обслуговуванні,�
5� перевищення тиску вище допустимо 
максимального;�
5� появи іскри у вибухонебезпечній зоні.�
Може призвести до розгерметизації та 
руйнуванню апарату і факельне горіння струму а 
в подальшому аж до виникнення аварій рівня «Б».�

не молодше 18 років, які пройшли медичний 
огляд, виробниче навчання безпечним 
методам праці та склали іспит, мають 
посвідчення оператора ГНС, пройшли 
вступний інструктаж, стажування на 
робочому місці, перевірку знань з питань ОП 
і ПБ і наказом по підприємству допущені до 
самостійної роботи.�
Проходження персоналом ГНС періодичної 
перевірки знань з питань ОП та ТБ.�
Не допущення до роботи персоналу в 
нетверезому, хворобливому або 
наркотичному стані.�
Наявність на робочих місцях виробничих 
інструкцій.�

Дія зовнішніх 
факторів та природних 

сил�

Вихід з ладу блискавковідводів, засобів захисту 
від вторинних проявів блискавки.�
Терористичні акти, диверсії.�
Дія зовнішніх факторів може призвести до:�
5� порушення герметичності устаткування;�
5� вибуху газоповітряної вибухонебезпечної 
суміші в приміщенні.�

Наявність блискавковідводів для 
вибухонебезпечних зон. Систематичний 
контроль за справністю засобів захисту від 
вторинних проявів блискавки.�
Регулярна перевірка стану блискавковідводів 
і заземлюючих пристроїв.�
Наявність та перевірка стану ЗСК.�
Недопущення сторонніх на територію 
підприємства.�

Дія небезпечних 
факторів аварій 
суміжних блоків�

5� Пожежа на суміжних блоках.�
5� Вибух ППС на суміжних блоках.�

При проектуванні враховані нормативні 
відстані між технологічним обладнанням, 
будинками та спорудами�

Вибух�
газоповітряної суміші 

в приміщенні�

5� Помилки ремонтного, або обслуговуючого 
персоналу.�
5� Дія зовнішніх факторів та природних сил.�
5� Спалах (вибух) вибухонебезпечної зони 
можливий при наявності випадкового джерела 
запалювання і концентрації пароповітряної 
суміші в границях нижньої і верхньої меж 
вибухонебезпечної концентрації.�
5� Вибух супроводжується короткочасним 
звуком з низькою частотою і високим рівнем 
звукового тиску.�
5� Вибух газоповітряної суміші, яка присутня в 
приміщенні, буде найбільш потужним при 
максимальній масі вибухонебезпечних парів,�
При спалаху можливе травмування персоналу, 
пошкодження розміщеного в приямку обладнання 
та виникнення вторинних осередків пожежі.�
Після вибуху можливе руйнування обладнання та 
пожежа СВГ.�
Можливий перехід аварії на рівень «Б».�

5� Застосування у виробництві праці 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.�
5� Виключення можливості утворення 
джерел запалювання.�
5� Виключення можливих розрядів 
статичної електрики, прямих ударів 
блискавки, заносу високих потенціалів ; всі 
металоконструкції заземлені, 
вибухонебезпечні зони обладнані 
блискавковідводами.�
5� Електрообладнання, що розміщується в 
межах вибухонебезпечної зони, вибрано у 
вибухозахищеному виконанні. 
Вибухозахищене обладнання відповідає класу 
вибухонебезпечності зони, а також категорії 
та групі вибухонебезпечності суміші: 
обладнання за ПУЕ В;1г.�
Для локалізації аварії:�

5� Аварійна зупинка роботи ГНС.�
5� Негайне оповіщення персоналу ГНС, 
ПРП ДСНС і керівництва підприємства про 
аварію, виклик підрозділів ПРП ДСНС і 
швидкої допомоги.�
Припинення всіх робіт, не пов’язаних з 
ліквідацією аварії.�
5� При виникненні вторинних осередків 
пожежі приступити до її гасіння первинними 
засобами пожежогасіння.�
При переході аварії на стадію «Б» діяти 

згідно оперативної частини затвердженого 

«Плану локалізації і ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій».�

Розгерметизація або 
руйнування апарата�

Розгерметизація або руйнування обладнання при 
перевищенні критичних параметрів, зносу, утомі 
матеріалу, несправності запобіжних пристроїв, 

Для транспортування СВГпередбачено 
система трубопроводів. Герметичність 
контролюється оператором на підставі даних 
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помилках персоналу, відмовлення приладів 
КВПіА, проявів природи (блискавки, землетрусу)�

КВПіА (тиск, температура, рівень СВГ).�
При порушенні герметичності обладнання 
терміново перекривається аварійний участок 
приймаються заходи до його ремонту.�

Факельне горіння: 
струменю�

Факельне горіння, струменю при умові наявності 
джерела запалювання і наявності витоку із 
отворів пошкоджених трубопроводів чи 
устаткування�

Виключення джерела запалювання. 
Виключення можливих розрядів статичної 
електрики, прямих ударів блискавки, 
вторинних проявів блискавки і заносу 
високих потенціалів. Наявність громовідводів 
для вибухонебезпечних зон. Передбачення 
всіх заходів в частині грозозахисту, що 
вимагаються ДСТУ Б В.2 .5;  38:2008�
Систематичний контроль за справністю 
засобів захисту від вторинних проявів 
блискавки. Обслуговуючий персонал 
систематично перевіряє стан громовідводів і 
заземлюючих пристроїв;і фіксує в журналі 
реєстрації результатів; огляду пристроїв 
захисту від блискавки, перевірочних 
випробувань заземлюючих пристроїв, 
вимірювань опору ізоляції кабельних ліній, 
освітлювальних мереж, а також проведених 
ремонтів. Злив і налив СВГпід час грози, а 
також при вогневих роботах у виробничій 
зоні ГНС забороняється. При візуальному 
виявленню пошкодження громовідводів або 
виникненню розрядів статичної електрики 
при контакті з устаткуванням припинити 
роботу устаткування до з'ясування ситуації та 
усунення неполадок.�
Локалізація пожежі і факельного горіння 
струменю засобами пожежогасіння. 
Ефективні дії персоналу спецпідрозділів по 
гасінню пожежі і порятунку людей.�
Використання індивідуальних засобів 
захисту: спецодягу, і спецвзуття; протигазів, 
респіратора, захисних окулярів (відповідно до 
діючих норм). Протигази зберігаються в 
особливій шафі і перевіряються один раз у рік 
за графіком, затвердженому керівником.�
Усі працівники в процесі роботи проходять 
інструктаж (навчання) з питань охорони 
праці, наданню першої медичної допомоги 
потерпілим від нещасливих випадків.�

Вогняна куля�
Горіння хмари�

Вибух ППС у відкритому просторі при 
одночасній наявності вибухонебезпечної 
концентрації горючих парів з повітрям (у межах 
нижньої і верхньої концентраційної межи 
поширення полум'я) і джерела запалення, або 
горіння хмари у відкритому просторі, теплове 
випромінювання .�

Ведення виробничих процесів, технічний 
стан технологічного і електрообладнання, 
газопроводів і інших споруд на ГНС 
забезпечує безаварійну і безпечну роботу 
об'єкта і працюючого персоналу. Виробничі 
процеси ведуться відповідно до затверджених 
інструкцій. На ГНС забезпечено цілодобове 
чергування обслуговуючого персоналу. 
Загазованість території ГНС контролюється 
операторами;заправниками щозмінно. 
Технологічне обладнання, газопроводи, 
арматура, електрообладнання, засоби 
вимірювань, протиаварійний захист щозмінно 
перевіряються обслуговуючим персоналом з 
метою виявлення несправностей і 
своєчасного їх усунення. Наслідки огляду 
відображаються в експлуатаційних журналах, 
згідно з формами, наведеними в Правилах 
технічної експлуатації. Виявлені при 



91 
 

експлуатації витоки газу негайно усуваються. 
Усунення витоків газу на працюючому 
обладнанні забороняється. Запірна арматура, 
зворотні та швидкісні клапани забезпечують 
швидке і герметичне відключення. 
Обслуговування і ремонт арматури 
проводиться в строки, вказані в технічному 
паспорті або в інструкції з експлуатації. 
Поточний ремонт проводиться не рідше 1 
разу на рік. Запірна арматура на газопроводах 
і обладнання перевіряються на положення 
"відкрито;закрито" і на герметичність 
закриття не рідше 2 разів на місяць. Різьбові і 
фланцеві і з'єднання технологічного, 
обладнання, трубопроводів і арматури 
перевіряються на герметичність за 
допомогою приладів або мильної емульсії за 
графіком щомісяця. Виявлені нещільності 
негайно усуваються. Забороняється 
експлуатація технологічного обладнання, 
резервуарів і газопроводів при несправних і 
невідрегульованих запобіжно;скидних 
клапанах (ЗСК).�

Пошкодження і 
руйнування споруд і 

обладнання ГНС, 
травмування 

персоналу ГНС, опіки.�

Перехід аварії за межі 
ГНС ; пошкодження і 

руйнування 
навколишніх будівель 
і споруд, травмування 

сторонніх людей, 
опіки.�

Аварія на рівні�
«В»�

Руйнування сусідніх суміжних блоків і вплив 
вражаючих чинників аварії (вибухова хвиля, 
тепловий імпульс) за межами ГНС в результаті 
вибуху або пожежі.�

Резервуари для зберігання СВГобладнані 
згідно вимог „Правил безпеки систем 
газопостачання України", „Правил будови та 
безпеки експлуатації посудин, що працюють 
під тиском" рівнемірами, контрольно; 
вимірювальними манометрами, 
перекриваючими пристроями, запобіжно;
скидними клапанами (ЗСК). На ГНС 
організоване цілодобове чергування. 
Виключення джерел запалювання, 
локалізація, пожеж в аварійному блоці, 
раціональне розміщення устаткування, 
оснащення пристроями захисту персоналу від 
вражаючих факторів (вибухова хвиля, висока 
температура і т.п,). У випадку переходу аварії 
на сусідні блоки та за межі підприємства 
необхідно діяти згідно оперативної частини 
затвердженого ,,Плану локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій":�
5� викликати додаткові підрозділи пожежних 
частин для гасіння пожежі і охолодження 
устаткування сусідніх блоків;�
5� організувати оповіщення людей і 
персоналу про небезпеку, оповістити 
посадових осіб згідно схеми оповіщення;�
5� виставити пости для контролю шляхів 
підходу до небезпечної зони, припинити всі 
роботи, не зв'язані з ліквідацією аварії, і 
видалити сторонні особи за межі потенційно 
небезпечної зони;�
5� ужити заходів по ліквідації наслідків аварії 
і рятуванню людей. Конкретні заходи щодо; 
ліквідації наслідків аварії визначає 
відповідальний керівник по локалізації і 
ліквідації аварії.�

Доповісти відповідальному керівникові 
робіт з ліквідації аварійних ситуацій про 
заходи, прийняті по ліквідації аварії.�

Конкретні заходи щодо ліквідації 
наслідків аварії визначає відповідальний 
керівник по локалізації і ліквідації' аварії.�
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9.� Визначення усіх труднощів (технічних недоліків) виявлених у процесі 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

 

Непереборних труднощів та технічних недоліків в процесі підготовки 
звіту з оцінки  впливу на довкілля не виникало.  Замовник ОВД та виконавці 
Звіту з ОВД мають достатню кваліфікацію та професійний досвід для 
високоякісного та всебічного виконання робіт з оцінки впливу на довкілля. 
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10.� Зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності  

 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля (реєстраційний номер справи 20199254560), опубліковано в 
Ріпкинській районній газеті «Життя Полісся» від 20 вересня 2019 р. №38 з 
доповненнями в номері 39 від 27 вересня 2019 року та в Чернігівській обласній 
газеті «Деснянка» від 19 вересня 2019 р. № 38 з доповненнями в номері 39 від 
26 вересня 2019 року, (Додаток 11), розміщено на дошці оголошення в центрі 
селища Замглай, Ріпкинського району Чернігівської області та інформаційній 
дошці в адміністративній будівлі селищної ради смт. Замглай, Ріпкинського 
району Чернігівської області, фотофіксація розміщення повідомлень наведена в 
додатку 11.1.  

Відповідно п.7 ст. 5 Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля» 
протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 
плановану діяльність яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість 
може надати зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень  та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 
оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля, до Департаменту екології та природних ресурсів 
Чернігівської облдержадміністрації зауважень і пропозицій від громадськості 
що до планованої діяльності, яка підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля не надходило. (лист Департамента екології та природних ресурсів 
Чернігівської ОДА від 28.10.2019 № 06;07/3009), додаток 12. 
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11.�Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на 

довкілля під час провадження планової діяльності  

 

Контроль щодо впливу на довкілля здійнснюється за напрямками впливу. 
Для контролю впливу на атмосферне повітря передбачається: 
; проведення періодичних лабороторних вимірювань величин викидів на 

організованих джерелах викидів. Речовини, що підлягають контролю та 
періодичність контролю визначається відповідно до умов до контролю, які 
встановлюються в Дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, але не рідше 1 разу на рік; 

; проведення періодичних лабораторних вимірювань концентрацій 
забруднюючих речовин на межі сантіарно;захисної зони ; не рідше 1 разу на 
рік; 

; внутрішній облік обсягів викидів забруднюючих речовин з 
обов’язковою статистичною звітністю за формою 2ТП (повітря) до відповідних 
державних органів (щорічно). 

 
Для контролю впливу на водне середовище: 
; проведння періодичних лабораторних вимірювань вмісту забруднюючих 

речовин в стічних водах після очисних споруд з метою контролю дотримання 
постпортного і проектного режиму есплуатації очисних сопруд госп;побутових 
та зливових стічних вод ; не рідше 1 разу на рік. 

 
Для контролю утворення відходів та подальшого впливу відходів на 

довкілля: 
; вести постійний внутрішній облік утворення відходів за формою 1;ВТ; 
; подавати обо’язкові статистичні звітності; 
; не допускати тимчасвого складування відходів в непристосованих та не 

паспортизованих місцях; 
; передавати відходи для подальшого поводження тільки ліцензованим 

організаціям. 
5�  
На ГНС впроваджені наступні заходи щодо контролю впливу на довкілля: 
; постійний контроль рівня загазованості на залізничній естакаді з 

передачею інформації в операторну й у приміщення чергового персоналу;  
; постійний контроль рівня тиску в резервуарах та регулярна перевірка 

запобіжно скидних клапанів на резервуарах і трубопроводах;  
; постійний вимір поточних, верхніх граничних, верхніх і нижнього 

аварійних рівнів і температури;  
; постійний контроль герметичності резервуарів СВГ (герметичність 

резервуарів контролюється оператором на підставі даних контрольно;
вимірювального обладнання (тиск, температура рівень СВГ));  
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; проведення своєчасного технічного посвідчення посудин, що працюють 
під тиском, а також технічну експертизу на придатність іх подальшої 
експлуатації після 20 річного використання;  

; проведення постійного візуального контролю;  
; дотримання умов експлуатації устаткування згідно «Правил технічної 

експлуатації ГНС». Проведення ревізій і перевірок устаткування, запірної 
арматури, запобіжних пристроїв. 

Для моніторингу та контролю впливу на довкілля та виявлення загроз 
виникнення надзвичайних ситуацій на ГНС передбачена автоматизована 
система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення населення (СРВНСО) 

СРВНСО виконує такі функції: 
; безперервно отримує дані від джерел первинної інформації; 
; контролює в реальному вимірі часу відповідність поточних (граничних) 

значень параметрів проектним режимам технологічного процесу об'єкта; 
; інформує працівників, відповідальних за функціонування 

технологічного обладнання, щодо виявлених фактів досягнення докритичних та 
критичних значень параметрів, які контролюються; 

; інформує посадових осіб, які відповідають за стан техногенної безпеки 
об'єкта, про факти досягнення критичних значень параметрами, які 
контролюються. 

СРВНСО отримує від оператора СРВНСО підтвердження прийняття 
сигналів про досягнення параметрів які контролюються, докритичних та 
критичних значень, а також сигналів про спрацьовування ручних оповіщувачів. 
За відсутності такого підтвердження СРВНСО автоматично виконує 
інформування інших, визначених наказом по підприємству, відповідальних 
посадових осіб. 

У разі отримання інформації про наявність ознак загрози виникнення НС 
оператор СРВНСО оперативно, в обмежений посадовою інструкцією час, який 
контролюється СРВНСО, визначає наявність або відсутність загрози. 

При визначенні оператором СРВНСО наявності реальної загрози 
виникнення НС або факту виникнення НС СРВНСО здійснює інформаційну 
підтримку дій з недопущення виникнення НС або локалізації та ліквідації НС у 
разі її виникнення. 

Інформаційна підтримка дій здійснюється шляхом автоматизованого 
визначення та візуалізації певного сценарію розвитку НС. Сукупність усіх 
можливих сценаріїв розвитку НС зберігається у базі даних АРМ оператора 
СРВНСО у вигляді електронних карток аварії, які містять інформацію з 
оперативної частини планів локалізації і ліквідації аварії. 

Сценарії розвитку НС визначається з урахуванням інформації, що 
надійшла до СРВНСО від джерел первинної інформації, та додаткової 
інформації, яка вводиться оператором СРВНСО. 

СРВНСО автоматично формує та за командою оператора СРВНСО 
передає до ПЦС тривожне сповіщення щодо виявлення загрози або виникнення 
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НС разом із ідентифікатором електронної картки аварії, отриманням від ПЦС 
сигналу підтвердження його прийняття. 

За відсутності відповідного реагування оператора СРВНСО на 
інформацію про наявність ознак загрози виникнення НС СРВНСО автоматично 
формує та передає до ПЦС відповідне тривожне сповіщення з ідентифікатором 
картки аварії за найгіршим сценарієм розвитку НС. 

У разі відсутності підтвердження з боку ПЦС факту отримання 
тривожного сповіщення СРВНСО здійснює автоматичне телефонне з’єднання з 
оперативно;диспетчерською службою відповідного аварійно;рятувального 
підрозділу на який, відповідно до плану локалізації і ліквідації аварії, 
покладено оперативне реагування на НС з подальшою передачею тривожного 
мовного повідомлення, що містить ідентифікатор електронної картки аварії. 

СРВНСО має організаційно;технічні інтеграції з територіальною 
(ТАСЦО) та загальнодержавною (ЗАСЦО) автоматизованими системами 
централізованого оповіщення про загрозу або виникнення НС. 

Для оповіщення, про загрозу або виникнення НС, населення яке може 
знаходиться в зоні ураження за межами об’єкта використовується ТАСЦО. 

Система оповіщення територіальних органів ДСНС та ДАРС 
Для оперативного оповіщення територіальних органів ДСНС про 

надзвичайну ситуацію використовується:  
; контролер первинної обробки інформації;  
; GSM контролери автодозвону для передачі голосового сповіщення 

оператору на пульт ДСНС;  
; система передавання тривожних сповіщень на пульт спостереження по 

протоколу SOS Access V3;  
; персональний комп’ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. 
Для передачі інформації про аварію на пульт централізованого 

техногенного спостереження в системі раннього виявлення передбачено 
можливість підключення модуля передачі інформації, який має технічну 
можливість щодо передачі сповіщення відповідно до ДСТУ П CLC/TS 50136;4 
із застосуванням протоколу (формату) SOS Access V3 із зазначенням у 
відповідних полях типу сповіщення, ідентифікатора об’єкта спостереження та 
ідентифікатора електронної картки аварії.  

Необхідний об’єм інформації, спосіб передачі сигналу регламентується 
територіальними органами ДСНС згідно з виданим технічним завданням на 
передачу сигналу.  

Система оповіщення територіальних органів МВС, МОЗ та органів влади. 
Для оперативного оповіщення чергових частин територіальних органів 

МВС, МОЗ та чергових органів місцевого самоврядування (чергові виконавчих 
комітетів місцевих Рад) про аварію на об’єкті використовується телефонна 
мережа загального користування та контролери GSM;автодозвону. Оповіщення 
здійснюється згідно з ПЛАС, відповідно до схеми оповіщення. 
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12. Резюме нетехнічного характеру інформації 

 

Газонаповнювальна станція (ГНС) призначена для прийому скрапленого 
вуглеводневого газу (СВГ), що надходить залізничним і автомобільним 
транспортом, зберігання його в резервуарах;сховищах і відвантаження 
споживачам в автоцистерни;пропановози. 

Максимальна річна продуктивність ГНС – 70 000 тон на рік. 
Режим роботи об’єкту двозмінний. 
При експлуатації проектованого об’єкту, забруднення атмосфери 

відбувається за рахунок викидів забруднюючих речовин  від технологічного 
обладнання. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин, є викиди 
газу при проведенні наливних операцій, зберігання газу в запроектованих 
резервуарах, проведення регламентних робіт. 

Викиди забруднюючих речовин: пропану 30,6614 т/рік, бутану 30,6614 
т/рік, метилмеркаптану 0,00012 т/рік. Викиди від допоміжних об’єктів 
(автотранспорту, дизель;генератору, тепловозу): оксид вуглецю 0,0311 т/рік, 
метан 0,00014 т/рік,  ангідрид сірчистий 0,007 т/рік, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок (сажа) 0,0038 т/рік, бенз(а)пірен 0,000015 
т/рік, речовини НМЛОС 0,003 т/рік, вуглеводні граничні 0,0018 т/рік, акролеїн 
0,0006 т/рік, азоту діоксид 0,043 т/рік, та парникові гази  ; азоту (1) оксид (N2O) 
0,00032  т/рік, діоксид вуглецю – 1,579 т/рік.  

Перевищення нормативів на межі санітарної зони відсутнє. 
Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі показують, що прогнозований максимальний рівень 
забруднення приземного шару атмосфери проектованим об’єктом з 
урахуванням фону не перевищує ГДК по всіх речовинах. Вклад об’єкту в 
загальне забруднення атмосфери відповідає санітарним нормам.  

Фізичний вплив на навколишнє середовище відповідає санітарним 
нормам.  

Нормативні розміри СЗЗ витримані. 
Для адміністративно;побутового корпусу запроектовані очисні споруди 

біологічної очистки вод типу «СБО;3» (або їх аналоги) продуктивністю 
3м3/добу. Розрахунковий добовий притік стічних вод 1,88 м³/добу; 0,389 тис. 
м³/рік. 

Для очищення побутових стоків, які надходять від пожежного депо, 
запроектовані очисні споруди біологічної очистки вод типу «СБО;1» (або їх 
аналоги) продуктивністю  1 м3/добу. Розрахунковий добовий притік стічних вод 
0,86 м³/добу, 0,169 тис.м³/рік. 
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Очищена вода відводиться до вигребу з подальшим викачуванням 
спеціалізованою організацією по окремому договору.  

Для очищення поверхневих стоків проектом запроектовані:  
; для очищення поверхневих стоків із автостоянки проектом передбачені 

очисні  споруди типу Rainpark ПБМО–700–3(або їх аналоги)  потужністю 3 л/с.  
Розрахунковий обсяг зливових вод складає 1415,0 м3/рік.  

; для очищення поверхневих стоків з території ГНС проектом передбачені 
очисні  споруди типу Rainpark ПБМО–700–25 (або їх аналоги)  потужністю 25 
л/с.  Розрахунковий обсяг зливових вод складає 1984,9 м3/рік.  

Очищена вода відводиться до водойми для протипожежного запасу води. 
Вивіз нафтопродуктів на утилізацію проводиться замовником по окремому 
договору з організацією, яка має ліценцію на виконання подібних робіт. 

Скид забруднених стічних вод у відкриті водойми відсутній. 
Рівень шуму не перевищує гранично допустимі значення санітарно;

гігієнічних нормативів. 
Вібрація, електромагнітні та іонізуючі випромінювання на даному об’єкті 

відсутні. 
В процесі експлуатації об’єкту утворюються наступні відходи: залишки 

від очищення фільтр;сепараторів  (код 7750.3.1) – 11,2 т/рік, шлам від 
очищення вод стічних неспецифічних промислових (код 9030.2.9.04) – 1,582 
т/рік, матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 
7730.3.1.05) – 4,0 т/рік, передаються на знешкодження ліцензованим 
організаціям по договорам. Тверді побутові відходи від персоналу (код 
7720.3.1.01) – 2,184 т/рік передаються за договором спеціалізованій організації, 
шлам від очищення вод стічних комунальних (міських) (код 9030.2.9.05) – 0,173 
т/рік, по мірі накопичення відкачується за допомогою асенізаційної машини та 
вивозиться у спеціально відведені місця.  

Вплив на навколишнє соціальне та техногенне середовище визначається 
як прийнятний. Величина екологічного ризику від діяльності об’єкту допустима 
(HQ<1), ризик розвитку шкідливих ефектів вкрай малий. Величина соціального 
ризику являється прийнятною. 

Обсяг екологічного податку за забруднення навколишнього середовища 
становить 7483,81 грн/рік. 

Виконання технічних і природоохоронних рішень забезпечить надійну 
роботу проектованого об'єкту. 

За результатами проведеної оцінки впливів на навколишнє середовище 
загальний вплив об’єкту визначається як прийнятний.  
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Додаток 3 

РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

 

3.1 Розрахунок викидів забруднюючих речовин від ГНС 

ГНС розрахована на прийняття, зберігання та перевантаження 

скрапленого 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 
  

 

 
1 Загальний геометричний об’єм бази зберігання 

скрапленого вуглеводневого газу (пропан бутанова 

суміш), м
3
 

20x100м³= 2000 м³ 

 

2 Резервуар для зливу залишків СВГ з фільтра сепаратора 1х4,85 м³= 4,85 м³  

3 Резервуари уловлення рідкої фази (конденсату) 2х4,85м³=9,7 м³ 

4 Склад СВГ:   

 пропан, % 50 

 бутан, % 50 

 меркаптан, % 0,002 

 

1. База зберігання СВГ.  

1.1 Кількість викидів газу при перевірці запобіжних клапанів. 

Джерело викиду газу   порожнина між запобіжним та запираючим 

клапаном. Об'єм простору   8038,4мм
3
.  

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 20 резервуарів = 40 

шт.,  

  резервуар для зливу залишків СВГ з фільтра сепаратора: 2 клапана x 1 

резервуар = 2 шт. 

  резервуари уловлення рідкої фази (конденсату): 2 клапана x 2 

резервуара = 4 шт.  

 

Одночасно проводиться перевірка не більше 1 клапану 
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Кількість викидів газу визначається  по формулі: 

G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3
; (при робочому тиску газу в 

струбцині  до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

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 : 

 � 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 ⋅1 ⋅ 20  ⋅ 6 ⋅ 10
 6

=  0,000029 т/рік 

 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 0,000029 • 0,5 = 0,000015 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,000029 • 0,5 = 0,000015 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,000029 • 2 • 0,000001 = 5,8 · 10
 11

 т/рік 

 

Річна кількість викидів газу від резервуару для зливу залишків: 

Gр СВГ  = 0,2428 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 6 ⋅ 10
 6 

= 1,5 · 10
 6

  т/ рік 

 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 1,5 ⋅ 10
 6

 ⋅ 0,5 = 7,5 ⋅ 10
 7

  т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 1,5 ⋅ 10
 6

 ⋅ 0,5 = 7,5 ⋅ 10
 7

  т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 1,5 ⋅ 10
 6

  ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 3 ⋅ 10
 12

 т/рік 
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Річна кількість викидів газу від резервуарів уловлення рідкої фази 

(конденсату): 

Gр СВГ  = 0,2428 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 6 ⋅ 10
 6 

= 2,9 · 10
 6

  т/ рік 

 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 2,9 ⋅ 10
 6

 ⋅ 0,5 = 1,5 ⋅ 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 ⋅ 10
 6

  ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 5,8 ⋅ 10
 12

 т/рік 

 

 

1.2  Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів: 

Джерело викиду газу   вентиль для скидання залишку газу з резервуару. 

 

Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів 

визначається по формулі: 

( )G
В

Р Рп ф

в

п ф. . . .

,
=

⋅ ⋅ ⋅

+
⋅ − ⋅ ⋅

0 316

1
2 10003

1 2

ω 	
ρ

Σ
 

ω   площа прохідного перетину вентиля, м
2
; 

ω = 0,785 ⋅ 0,025
2
 = 0,00049 м

2
     

В3   коефіцієнт, що враховує фізико хімічні властивості  газів; 

	    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. 

 

( ) 614,10100024,31013251500002
71

6,0576,000049,0316,0
G =⋅⋅−⋅

+

⋅⋅⋅
=  г/сек. 

Час відкриття вентиля 240 сек.  

Одночасно проходить опосвідчення 1 резервуар 

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (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 · 0,5  = 0,7076 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 1,4152 · 0,5  = 0,7076 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
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Gc = 1,4152 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,8 · 10
 6

 г/с 

 

Річна кількість викидів газу. 

Внутрішній огляд резервуарів проводиться 1 раз на 10 років.  

Кількість резервуарів: 

  на базі зберігання: резервуари СВГ   20 шт. 

  резервуар для зливу залишків СВГ з фільтра сепаратора   1 шт. 

  резервуари уловлення рідкої фази (конденсату) – 2 шт. 

Кількість викидів визначається за формулою: 

G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3 

. При остаточному тиску скиду газу 

0,05 МПа ρ п.ф. = 1,08 кг/м
3
 

V   об'єм ємності. 

 

Таким чином, річна кількість викидів газу: 

 � від бази зберігання – резервуари СВГ: 

Gр СВГ  = 1,08 · 100 · 20 / 10 = 216,0 кг/рік = 0,216 т/рік 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 0,216 • 0,5 = 0,108 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,216 • 0,5 = 0,108 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,216 • 2 • 0,000001 = 4,3 · 10
 7

 т/рік 

 

Річна кількість викидів газу від резервуару для зливу залишків  (V= 4,85 м
3
) 

Gр СВГ  = 1,08 · 4,85 · 1 / 10  = 0,524 кг/рік = 0,00052  т/рік 

 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 0,00052  ⋅ 0,5 = 0,00026  т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,00052  ⋅ 0,5 = 0,00026  т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00052  ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 1,0 ⋅ 10
 9

 т/рік 

 

Річна кількість викидів газу від резервуарів уловлення рідкої фази (конденсату),  

(2х4,85м³=9,7 м³): 

Gр СВГ  = 1,08 · 4,85 · 2 / 10  = 1,048 кг/рік = 0,00105  т/рік 

 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 0,00105  ⋅ 0,5 = 0,00053  т/рік 
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  бутан  (50%) 

Gр = 0,00105  ⋅ 0,5 = 0,00053  т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00105  ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,1 ⋅ 10
 9

 т/рік 

�

1.3 Кількість викидів газу при зберіганні в резервуарі 

Джерело викиду – природні втрати через ущільнення ємностей при 

експлуатації. 

 
1 Загальний геометричний об’єм бази зберігання 

скрапленого вуглеводневого газу (пропан бутанова 

суміш), м
3 

20x100м³= 2000 м³ 

 

2 Резервуари уловлення рідкої фази (конденсату) 2х4,85м³=9,7 м³ 

3 Резервуар для зливу залишків СВГ з фільтра сепаратора 1х4,85м³=4,85м³  

4 Склад СВГ:   

 пропан, % 50 

 бутан, % 50 

 меркаптан, % 0,002 

 

На базі зберігання СВГ зберігається цілорічно в 20 ємностях по 100 м
3
  

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

формулою 

В = 0.001 · H · Vр.ф. · ρр.ф. 

 

де Н   норма природних втрат, кг/т за добу зберігання, визначається за 

табл. VIII 2.  Н = 17 · 10
 2  

кг/т за добу 

V р.ф.  – об’єм рідкої фази в ємності, м
3
 

V р.ф. = Vємн · Кmax   

Vємн    об’єм ємності.  Vємн  = 100 м
3
 (резервуари на базі зберігання), Vємн  = 

4,85 м
3 

(резервуар для зливу залишків), Vємн  = 4,85 м
3 

(резервуар для уловлення 

рідкої фази (конденсату)).  

Кmax   коефіцієнт максимального заповнення ємності. Кmax = 0,85 

V р.ф. = 100 · 0,85 = 85,0 м
3
 (резервуар на базі зберігання); 

V р.ф. = 4,85 · 0,85 = 4,12 м
3 
(резервуар для зливу залишків); 

V р.ф. = 4,85 · 0,85 = 4,12 м
3 

(резервуар для уловлення рідкої фази 

(конденсату)); 

ρр.ф. – густина рідкої фази. ρр.ф.  = 570 кг/м
3
 

Втрати з 1 ємності за добу зберігання складають 

В = 0,001 · 17 · 10
 2

  · 85,0 · 570 = 8,237 кг/добу (резервуар V  = 100 м
3
 на 

базі зберігання). 

В = 0,001 · 17 · 10
 2

  · 4,12 · 570 = 0,399 кг/добу (резервуар V  = 4,85 м
3
 для 

зливу залишків) 

В = 0,001 · 17 · 10
 2

  · 4,12 · 570 = 0,399 кг/добу (резервуар V  = 4,85 м
3
 для 

уловлення рідкої фази (конденсату)). 
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Секундний викид СВГ від 20 ємностей V  = 100 м
3 

на базі зберігання з 

урахуванням середньодобового осереднення 

Gc СВГ = 8,237 ·  20 · 1000  / (24 · 3600) = 1,907 г/с 

 

В тому числі для СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 1,907 · 0,5  = 0,953 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 1,907 · 0,5   = 0,953 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 1,907 · 2 · 0,000001 = 3,8 · 10
 6

 г/с 

 

Секундний викид від резервуару для зливу залишків 

Gc СВГ = 0,399 ·  1 · 1000  / (24 · 3600) = 0,0046 г/с 

 

В тому числі для СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0046 · 0,5  = 0,0023 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0046 · 0,5  = 0,0023 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0046· 2 · 0,000001 = 9,2 · 10
 9

 г/с 

 

Секундний викид від резервуару для уловлення конденсату 

Gc СВГ = 0,399 ·  2 · 1000  / (24 · 3600) = 0,0092 г/с 

 

В тому числі для СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0092· 0,5  = 0,0046 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0092 · 0,5  = 0,0046 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0092 · 2 · 0,000001 = 1,84 · 10
 8

 г/с 

 

Річний викид 

 

Річний викид СВГ від 20 ємностей за 365 днів 

Gрік СВГ = 8,237 · 20 · 365 / 1000 = 60,130 т/рік 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 60,130 · 0,5 = 30,065 т/рік 

 � бутан  (50%) 

Gc = 60,130 · 0,5 = 30,065 т/рік 
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 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 60,130 · 2 · 0,000001 = 0,00012 т/рік 

 

Річна кількість викидів газу від резервуару для зливу залишків 

 Gр СВГ = 0,399 · 1 · 365 / 1000 = 0,146  т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,146 • 0,5 = 0,073 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,146 • 0,5 = 0,073 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,146  • 2 • 0,000001 = 2,92 · 10
 7

 т/рік 

 

Річна кількість викидів газу від резервуарів для уловлення рідкої фази 

(конденсату): 

 Gр СВГ = 0,399 · 2 · 365 / 1000 = 0,291  т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,291 • 0,5 = 0,1455 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,291 • 0,5 = 0,1455 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,291  • 2 • 0,000001 = 5,8· 10
 7

 т/рік 

�

2. Зливна  залізнична естакада на 5 постів.  

Джерело викиду газу   струбцини   залізничних цистерн. 

Злив СВГ – 5 постів.  

Розрахунок кількості викидів газу що виділяються при знятті струбцини з 

залізничних цистерн  визначається   по формулі: 

G = V · ρ п.ф.   

де V   об'єм порожнин струбцин, заповнених газом, м
3
;  

Розмір струбцини: L = 150 мм, d=43 мм 

ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3
  (при робочому тиску газу в струбцині  

до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

V= 3,14 · 0,043
2
 · 0,15 / 4  = 0,00022  м

3
; 

G = 0,00022 · 30,2 · 1000 = 6,6440 г/с 

Викид відбувається на протязі τ = 1 с. 

З урахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

парової фази складає 0,0037 г/с. 
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В тому числі для СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0037 · 0,5  = 0,0019 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0037 · 0,5  = 0,0019 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0037 · 2 · 0,000001 = 7,4 · 10
 9

 г/с 

 

Річна кількість викидів газу при максимальній кількості цистерн, що 

зливаються  за рік: СВГ   1296 шт, кількість струбцин на одну цистерну 3. 

 

Цистерни СВГ 

Gр СВГ  = 6,6440 ⋅ 1296 · 3· 10
 6

= 0,026 т/ рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,026 • 0,5 = 0,013 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,026 • 0,5 = 0,013 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,026  • 2 • 0,000001 = 5,2 · 10
 8

 т/рік 

 

3. Колонки наливу СВГ    

Джерело викиду газу   струбцини приєднання автоцистерн. 

Розрахунок кількості викидів газу що виділяються при наповненні 

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/м
3
  (при робочому тиску газу в струбцині  

до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

V= 3,14 ⋅ 0,043
2
  ⋅ 0,15 / 4  = 0,00022  м

3
; 

Одночасно наповнюються 4 пропановози 

G = 0,00022 ⋅ 30,2 ⋅ 4 ⋅ 1000 = 26,576 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 0,0148 г/с. 

 

В тому числі: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0148 ⋅ 0,5  = 0,0074 г/с 

 � бутан  (50%) 
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Gc = 0,0148 ⋅ 0,5  = 0,0074 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0148 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 3,0 ⋅ 10
 8

 г/с 

 

Річна кількість викидів газу, якщо  кількість пропановозів, що 

наповнюються  складає: СВГ – 3743 шт/рік. Кількість струбцин  на один  

пропановоз – 3 шт. 

Gр СВГ = 26,576 ⋅ 3 ⋅ 3743 · 10
 6

= 0,298 т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,298 ⋅ 0,5 = 0,149 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,298 ⋅ 0,5 = 0,149 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,298 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 6,0 ⋅ 10
 7

 т/рік 

 

4 Насосно6компресорне відділення 

Викид забруднюючих речовин здійснюється під час планового ремонту 

обладнання (насосів та компресорів). Викид через «свічку» скиду тиску газу 

перед ремонтом, для всього відділення викиди здійснюються через одну 

«свічку». 

Одночасно ремонтується 1 одиниця обладнання (насос або компресор) 

У відділенні встановлено 3 насоси та 3 компресори для СВГ. 

Джерело викиду газа   “свічка” скиду тиску газу перед ремонтом.  

 

Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від насоса.  визначається   

по формулі: 

G = V ⋅ ρ р.ф. 

де V   об'єм  порожнин насоса і трубопроводів до запірної арматури, 

заповнених стиснутим газом, м
3
; V = 0,01 м

3 

ρ р.ф.   густина рідкої фази, кг/м
3
;  ρр.ф.  = 570 кг/м

3 

Час  випуску газу із “свічки”,  за  даними  інструментальних  вимірів  

приймається  рівним  30 с. 

G = 0,01 ⋅ 570 / 30 = 0,19 кг/с або 190,0 г/с  

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

газу складає Gс = 0,1056 г/с 

 

Для насосу перекачування СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528 г/с 

 � бутан  (50%) 
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Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528  г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,1056 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,1 · 10
 7

 г/с 

 

Річні викиди 

Річна кількість викидів газу від насосів СВГ при: 

 кількості  насосів   3 шт; 

 кількості  зупинок за рік – 2. 

 

Gр СВГ = 190,0 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 10
 6 

= 0,0011 т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,0011 ⋅ 0,5 = 0,00055 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,0011 ⋅ 0,5 = 0,00055 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,0011 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,2 ⋅ 10
 9

 т/рік 

 

Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від компресора  

визначається   по формулі: 

G = V ⋅ ρ п.ф.   

де V   об'єм  порожнин компресора і трубопроводів до запірної арматури, 

заповнених газом, м
3
; Для компресора СВГ V = 0,002 м

3
. 

ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3
; (при робочому тиску газу в компресорі  до 

1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

Час  випуску газу із “свічки”,  за  даними  інструментальних  вимірів  

приймається  рівним  30 с. 

Викид від компресора СВГ 

Gс СВГ = 0,002 ⋅ 30,2 / 30 = 0,0020 кг/с або 2,00 г/с  

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

газу складає 0,0011 г/с. 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0011 ⋅ 0,5  = 0,00055 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0011 ⋅ 0,5  = 0,00055 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0011 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,2 · 10
 9

 г/с 

 

 

Річна кількість викидів 
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Викид від компресорів СВГ при:  

 � кількості  компресорів    3 шт;  

 � кількості  зупинок за рік – 2. 

 

Gг СВГ = 2,00 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 10
 6

= 0,000012 т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,000012 ⋅ 0,5 = 0,000006 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,000012 ⋅ 0,5 = 0,000006 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,000012 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,4 ⋅ 10
 11

 т/рік 

 

Загальний викид через свічу насосно компресорного відділення 

Секундний викид визначається максимальним з двох операцій, річний 

викид сумарний з двох операцій. 

Секундний викид 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528  г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,1056 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,1 · 10
 7

 г/с 

 

Річний викид: 

  пропан (50%) 

Gр = 0,0011 ⋅ 0,5 = 0,00055 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,0011 ⋅ 0,5 = 0,00055 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,0011 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,2 ⋅ 10
 9

 т/рік 

 

5. Відділення сепарації СВГ (відкрита площадка) 

Для очищення пропан бутану, що надходить з залізничної естакади на 

базу зберігання та що завантажується з бази в пропановози, встановлені два 

фільтр сепаратори ФСГ 273 125 RL 1.6 (Ду125) та два ФСГ 273 150 RL 1.6 

(Ду150)  Очищення газу, що завантажується з бази в пропановози. 

Викид забруднюючих речовин від сепараторів відбувається при 

плановому обслуговуванні   3 рази на рік. Тривалість викиду 4 секунди. 

 

Кількість викидів при випуску газу з сепараторів визначається по 

формулі: 
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G = V ⋅ ρ п.ф.   

де V   об'єм  порожнин сепаратора і трубопроводів до запірної арматури, 

заповнених газом, м
3
; Для ФСГ 150  V = 0,2 м

3
. для ФСГ 125  V = 0,1 м

3
 

ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3
; (при остаточному тиску газу в сепараторі 

перед обслуговуванням  0,05 МПа  ρ п.ф. = 1,08 кг/м
3 
) 

Час випуску газу із сепаратора – 4 с. 

 

Викид від сепараторів ФСГ 150   

Gс СВГ = 0,2 ⋅ 1,08 / 4 = 0,054 кг/с або 54,0 г/с  

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

газу складає 0,030 г/с. 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,030 ⋅ 0,5  = 0,015 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,030 ⋅ 0,5  = 0,015 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,030 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 6,0 · 10
 8

 г/с 

 

Викид від сепараторів ФСГ 125  

Gс СВГ = 0,1 ⋅ 1,08 / 4 = 0,027 кг/с або 27,0 г/с  

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

газу складає 0,015 г/с. 

 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,015 ⋅ 0,5  = 0,0075 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,015 ⋅ 0,5  = 0,0075 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,015 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 3,0 · 10
 8

 г/с 

 

Річний викид від сепараторів ФСГ 150 

 

Gр СВГ = 0,2 ⋅ 1,08 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 10
 3 

= 0,0013
  
т/рік 

 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0013
  
⋅ 0,5  = 0,00065 

 
т/рік 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0013
  
⋅ 0,5  = 0,00065 т/рік 
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 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0013
  
⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,6 ⋅ 10

 9
 т/рік 

 

Річний викид від сепараторів ФСГ 125 

 

Gр СВГ = 0,1 ⋅ 1,08 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 10
 3 

= 6,48
 
⋅ 10

 4
 
 
т/рік 

 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 6,48
 
⋅ 10

 4
 
 
⋅ 0,5  = 0,00032

 
 т/рік 

 � бутан  (50%) 

Gc = 6,48
 
⋅ 10

 4
 
 
⋅ 0,5  = 0,00032  т/рік 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 6,48
 
⋅ 10

 4
 
 
⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 12,96 · 10

 10
 т/рік 

Загальний викид через свічу насосно компресорного відділення 

Секундний викид визначається максимальним з двох операцій, річний 

викид сумарний з двох операцій. 

 

Секундний викид 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,030 ⋅ 0,5  = 0,015 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,030 ⋅ 0,5  = 0,015 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,030 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 6,0 · 10
 8

 г/с 

 

Річний викид 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,00065
  
+ 0,00032 = 0,00097 

 
т/рік 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,00065
  
+ 0,00032 = 0,00097 т/рік 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 2,6 ⋅ 10
 9 

+ 12,96 · 10
 10

 = 3,9 ⋅ 10
 9

 т/рік 

 

6. Пости перевантаження автоцистерн СВГ 

 

6.1 Кількість викидів газу при перевірці запобіжних клапанів. 

Джерело викиду газу   порожнина між запобіжним та запираючим 

клапаном. Об'єм простору   8038,4мм
3
.  

Кількість перевірок – 1 раз у два місяці (6 раз на рік). 

Викид відбувається на протязі τ = 1 с. 

Кількість клапанів – 2 клапана x 2 резервуари = 4 шт 
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Одночасно проводиться перевірка не більше 1 клапану 

Кількість викидів газу визначається  по формулі: 

G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3
; (при робочому тиску газу в 

струбцині  до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

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 : 

 � 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 технологічних резервуарів парової фази 

СВГ: 

Gр СВГ  = 0,2428 ⋅1 ⋅ 2  ⋅ 6 ⋅ 10
 6

=  0,0000029 т/рік 

 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 0,0000029 • 0,5 = 0,0000015 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,0000029 • 0,5 = 0,0000015 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,0000029 • 2 • 0,000001 = 5,8 · 10
 12

 т/рік 

 

6.2  Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів: 

Джерело викиду газу   вентиль для скидання залишку газу з резервуару. 

 

Кількість викидів газу при скиданні залишків газу з резервуарів 

визначається по формулі: 

( )G
В

Р Рп ф

в

п ф. . . .

,
=

⋅ ⋅ ⋅

+
⋅ − ⋅ ⋅

0 316

1
2 10003

1 2

ω 	
ρ

Σ
 

ω   площа прохідного перетину вентиля, м
2
; 

ω = 0,785 ⋅ 0,025
2
 = 0,00049 м

2
     

В3   коефіцієнт, що враховує фізико хімічні властивості  газів; 
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	    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. 

 

( ) 614,10100024,31013251500002
71

6,0576,000049,0316,0
G =⋅⋅−⋅

+

⋅⋅⋅
=  г/сек. 

Час відкриття вентиля 240 сек.  

Одночасно проходить опосвідчення 1 резервуар 

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (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 · 0,5  = 0,7076 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 1,4152 · 0,5  = 0,7076 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 1,4152 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,8 · 10
 6

 г/с 

 

Річна кількість викидів газу. 

Внутрішній огляд резервуарів проводиться 1 раз на 10 років.  

Кількість проміжних технологічних резервуарів   2 шт. 

Кількість викидів визначається за формулою: 

G = V · ρ п.ф. 

де ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3 

. При остаточному тиску скиду газу 

0,05 МПа ρ п.ф. = 1,08 кг/м
3
 

V   об'єм ємності (54 м
3
). 

 

Таким чином, річна кількість викидів газу: 

Gр СВГ  = 1,08 · 54 · 2 / 10 = 11,664 кг/рік = 0,012 т/рік 

В тому числі 

  пропан (50%) 

Gр = 0,012 • 0,5 = 0,006 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,012 • 0,5 = 0,006 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,012 • 2 • 0,000001 = 2,4 · 10
 8

 т/рік 

 

6.3 Кількість викидів газу при зберіганні в резервуарі 
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Джерело викиду – природні втрати через ущільнення ємностей при 

експлуатації проміжних технологічних резервуарів парової фази  СВГ   
2х54м³=108 м³ 

 
Склад СВГ:   

пропан, % 50 

бутан, % 50 

меркаптан, % 0,002 

 

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

формулою 

В = 0.001 · H · Vр.ф. · ρр.ф. 

 

де Н   норма природних втрат, кг/т за добу зберігання, визначається за 

табл. VIII 2.  Н = 17 · 10
 2  

кг/т за добу 

V р.ф.  – об’єм рідкої фази в ємності, м
3
 

V р.ф. = Vємн · Кmax   

Vємн    об’єм ємності.  Vємн  = 54 м
3
  

Кmax   коефіцієнт максимального заповнення ємності. Кmax = 0,85 

V р.ф. = 2 · 0,85 = 1,7 м
3
; 

ρр.ф. – густина рідкої фази. ρр.ф.  = 570 кг/м
3
 

Втрати з 1 ємності за добу зберігання складають 

В = 0,001 · 17 · 10
 2

  · 1,7 · 570 = 0,165 кг/добу  

Секундний викид СВГ від 2 ємностей V  = 54 м
3  

Gc СВГ = 0,165 ·  2 · 1000  / (24 · 3600) = 0,004 г/с 

 

В тому числі для СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,004 · 0,5  = 0,002 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,004 · 0,5   = 0,002 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,004 · 2 · 0,000001 = 8,0 · 10
 9

 г/с 

 

Річний викид СВГ від 2 ємностей за 365 днів 

Gрік СВГ = 0,165 · 2 · 365 / 1000 = 0,121 т/рік 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,121 · 0,5 = 0,061 т/рік 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,121 · 0,5 = 0,061 т/рік 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,121 · 2 · 0,000001 = 2,4 · 10
 7

 т/рік 

 

6.4 Розрахунок втрат газу під час зливу парів СВГ з автоцистерни в 
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проміжний технологічний резервуар 

Вихідні дані 

Кількість автоцистерн, що зливаються протягом року (Nц)   387 

 Склад газу:             

    пропан (П) , % мас.           50 

    бутан (Б) , % мас.           50 

 Довжина зливного рукава в місці від"єднання від клапану (lр), м   0,2 

 Внутрішній діаметр зливного рукава (dр), мм     45 

 

       Розрахунко виконано згідно Галузевого стандарту України                                       

ГСТУ 320.00149943.016 2000. "Гази вуглеводневі скраплені.  

Методика розрахунку втрат" 

Втрати СВГ (кг) при зливі з цистерн визначаються за формулою: 

                                   В = Вр + Вп + Впп                           (1)  

Вр   втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуару, кг 

  Вп   втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуару, кг 

  Впп   втрати СВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об"єм резервуару під час зливу, кг 

                                  Вр = N · ρрід · Vрр                                     (2) 

 N   кількість зливно наливних ліній під час зливу 

   
ρрід   густина рідкої фази СВГ, кг/м

3 
 

    

                                        ρрід = 100 / ((П/ρрід. П) + (Б / ρрід. Б))                         (3) 

 П   масова частка пропану в СВГ, % 

    ρрід. П   густина пропану в рідкому стані (визначається за табл.VIII залежно від температури та тиску) 

Б   масова частка бутану в СВГ, % 

    ρрід. Б   густина бутану в рідкому стані (визначається за табл.VIII залежно від температури та тиску) 

Vрр    об"єм зливно наливного рукава, м
3
 

    

                                          Vрр = 0,785  · d
2

рр · lрр · 0,000001                          (4) 

 dрр   внутрішній діаметр зливного рукава, мм 

   lрр   довжина  зливного рукава, м 

    

                                      Вп = ρпар · Vрп                                       (5) 

 
ρпар   густина парової фази, кг/м

3 
(визначається за табл.VIII залежно від температури та тиску) 

 

                                     ρпар = 100 / ((П/ρпар. П) + (Б / ρпар. Б)) 
                       (6) 

 ρпар. П   густина пропану в паровому стані (визначається за табл.VIII залежно від температури та тиску) 

ρпар. Б   густина бутану в паровому стані (визначається за табл.VIII залежно від температури та тиску) 

Vрп   об"єм парової фази, м
3
 

      

Vрп = 0,785  · d
2
рп · lрп · 0,000001 

(7) 
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dрп   внутрішній діаметр рукава парової фази СВГ, мм 

   lрп   довжина  рукава парової фази СВГ, м 

    

Впп = ρпар · Vц    
(8) 

 
 Vц   об"єм цистерни або резервуару, м

3
 

     Автомобільні газовози, які є об"єктом розрахунку, обладнані системою рекуперації парів. 

Пари, що утворюються в об"ємі цистерни при зливі, повертаються до зливної ємності. Таким чином 

відповідні втрати при зливі СВГ відсутні, велична Впп не розраховується. 

  Максимально разовий викид (г/с) розраховується з урахуванням часу відключення рукава 20 секунд 

і приводиться до 20 хвилинного інтервалу осереднення 

   М сек = В · 1000 · (20/60) / 1200 
  

(9) 

 Валовий річний викид визначається за формулою 

    
Мрік = В · Nц / 1000 

(10) 

 Nц   кількість цистерн, що зливаються протягом року, шт 

   
       Розрахунок приведений в табличій формі 

     

 

Параметр Од.виміру Спосіб визначення   Значення 

  

 

N шт 

Вихідні дані 

Замовника 1 

  

 

П % Сертифікат СВГ   50 

  

 

ρрід. П кг/м
3
 табл.VIII А   509 

  

 

Б % Сертифікат СВГ   50 

  

 

ρрід. Б кг/м
3
 табл.VIII А   585 

  

 

ρрід кг/м
3
 формула (3)   544,36 

  

 

dрр мм 

Вихідні дані 

Замовника 45 

  

 

lрр м 

Вихідні дані 

Замовника 0,2 

  

 

Vрр м
3
 формула (4)   0,00032 

  

 

Вр кг формула (2)   0,1731 

  

 

ρпар. П кг/м
3
 табл.VIII А   15,04 

  

 

ρпар. Б кг/м
3
 табл.VIII А   20,24 

  

 

ρпар кг/м
3
 формула (6)   17,257 

  

 

dрп мм 

Вихідні дані 

Замовника 45 

  

 

lрп м 

Вихідні дані 

Замовника 0,2 

  

 

Vрп м
3
 формула (7)   0,000317925 

  

 

Вп кг формула (5)   0,005486362 

  

 

В кг формула (1)   0,1786 

  

 

Nц шт. 

 

 

Вихідні дані 

Замовника 

387 

  

 

М сек , в т.ч. г/с формула (9)   0,0496 

 

М сек пропан г/с М сек  · П     0,0248 
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М сек бутан г/с М сек  · Б     0,0248 

 

М сек етантіол г/с М сек  · 2 · 0,000001   9,9•10
 8

 

 

Мрік , в т.ч. т/рік формула (10)   0,0691 

 

М рік пропан т/рік М рік  · П     0,0345 

 

М рік бутан т/рік М рік  · Б     0,0345 

 

М рік етантіол т/рік М рік  · 2 · 0,000001   1,4•10
 7 

6.5 Розрахунок втрат газу під час наливу СВГ в автоцистерну 

Джерело викиду газу   струбцини приєднання автоцистерн. 

Розрахунок кількості викидів газу що виділяються при наповненні 

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/м
3
  (при робочому тиску газу в струбцині  

до 1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

V= 3,14 ⋅ 0,043
2
  ⋅ 0,15 / 4  = 0,00022  м

3
; 

Одночасно наповнюються 1 пропановоз 

G = 0,00022 ⋅ 30,2 ⋅ 1 ⋅ 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 0,0148 г/с. 

 

В тому числі: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0148 ⋅ 0,5  = 0,0074 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0148 ⋅ 0,5  = 0,0074 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0148 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 3,0 ⋅ 10
 8

 г/с 

 

Річна кількість викидів газу, якщо  кількість пропановозів, що 

наповнюються  складає: СВГ – 387 шт/рік. Кількість струбцин  на один  пропановоз 

– 3 шт. 

Gр СВГ = 6,644 ⋅ 3 ⋅ 387 · 10
 6

= 0,0077 т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,0077 ⋅ 0,5 = 0,0039 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,0077 ⋅ 0,5 = 0,0039 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
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Gр = 0,0077 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 1,5 ⋅ 10
 8

 т/рік 

 

 

6.6 Розрахунок викидів через «свічку» під час планового ремонту 

обладнання (насосів та компресорів).  

Викид забруднюючих речовин здійснюється під час планового ремонту 

обладнання (насосів та компресорів). Викид через «свічку» скиду тиску газу 

перед ремонтом, для всього відділення викиди здійснюються через одну 

«свічку». 

Одночасно ремонтується 1 одиниця обладнання (насос або компресор) 

У відділенні встановлено 1 насос та 1 компресор для СВГ. 

Джерело викиду газа   “свічка” скиду тиску газу перед ремонтом.  

 

Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від насоса.  визначається   

по формулі: 

G = V ⋅ ρ р.ф. 

де V   об'єм  порожнин насоса і трубопроводів до запірної арматури, 

заповнених стиснутим газом, м
3
; V = 0,01 м

3 

ρ р.ф.   густина рідкої фази, кг/м
3
;  ρр.ф.  = 570 кг/м

3 

Час  випуску газу із “свічки”,  за  даними  інструментальних  вимірів  

приймається  рівним  30 с. 

G = 0,01 ⋅ 570 / 30 = 0,19 кг/с або 190,0 г/с  

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

газу складає Gс = 0,1056 г/с 

 

Для насосу перекачування СВГ: 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528  г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,1056 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,1 · 10
 7

 г/с 

 

Річні викиди 

Річна кількість викидів газу від насосів СВГ при: 

 кількості  насосів   1 шт; 

 кількості  зупинок за рік – 2. 

 

Gр СВГ = 190,0 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 10
 6 

= 0,00038 т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 
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Gр = 0,00038 ⋅ 0,5 = 0,00019 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,00038 ⋅ 0,5 = 0,00019 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00038 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 7,6 ⋅ 10
 10

 т/рік 

 

Кількість викидів при випуску газу з “свічки” від компресора  

визначається   по формулі: 

G = V ⋅ ρ п.ф.   

де V   об'єм  порожнин компресора і трубопроводів до запірної арматури, 

заповнених газом, м
3
; Для компресора СВГ V = 0,002 м

3
. 

ρ п.ф.   густина парової фази, кг/м
3
; (при робочому тиску газу в компресорі  до 

1,4 МПа  ρ п.ф. = 30,2 кг/м
3
) 

Час  випуску газу із “свічки”,  за  даними  інструментальних  вимірів  

приймається  рівним  30 с. 

Викид від компресора СВГ 

Gс СВГ = 0,002 ⋅ 30,2 / 30 = 0,0020 кг/с або 2,00 г/с  

З врахуванням тривалості викиду і  20 30 хвилинного  інтервалу 

осереднення (ОНД 86 Госкомгидромет, п.1.6) максимальний разовий викид 

газу складає 0,0011 г/с. 

В тому числі 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,0011 ⋅ 0,5  = 0,00055 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,0011 ⋅ 0,5  = 0,00055 г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,0011 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,2 · 10
 9

 г/с 

 

 

Річна кількість викидів 

 

Викид від компресорів СВГ при:  

 � кількості  компресорів    1 шт;  

 � кількості  зупинок за рік – 2. 

 

Gг СВГ = 2,00 ⋅ 1 ⋅ 2 ⋅ 10
 6

= 0,000004 т/рік 

 

В тому числі  

  пропан (50%) 

Gр = 0,000004 ⋅ 0,5 = 0,000002 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,000004 ⋅ 0,5 = 0,000002 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 
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Gр = 0,000004 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 8,0 ⋅ 10
 12

 т/рік 

 

Загальний викид через свічу насосно компресорного відділення 

Секундний викид визначається максимальним з двох операцій, річний 

викид сумарний з двох операцій. 

Секундний викид 

 � пропан (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528 г/с 

 � бутан  (50%) 

Gc = 0,1056 ⋅ 0,5  = 0,0528  г/с 

 � метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gc = 0,1056 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 2,1 · 10
 7

 г/с 

 

Річний викид: 

  пропан (50%) 

Gр = 0,00038 ⋅ 0,5 = 0,00019 т/рік 

  бутан  (50%) 

Gр = 0,00038 ⋅ 0,5 = 0,00019 т/рік 

  метилмеркаптан (2 г на 1 т) 

Gр = 0,00038 ⋅ 2 ⋅ 0,000001 = 7,6 ⋅ 10
 10

 т/рік 

 

 

7. Розрахунок викидів з відпрацьованими газами тепловозу ТГМ64.  

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  залізничним транспортом здійснюється за 

формулою: 

В   = М · Аі · Кі 

     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; 

     Аі    усереднені питомі викиди j ї забруднюючої речовини (приймається 

по табл. 5 Методики); 

     Кі    коефіцієнти використання палива  i м  видом  транспорту: 

     залізничним     1,0;. 

  

СВГ на ГНС доставляється залізничними цистернами. Під час руху потягу 

по території здійснюється викид ЗР від тепловозу ТГМ 4. Протягом року 

тепловоз заїжджає 162 раз, загальна відстань руху по території (1 заїзд та виїзд) 
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0,30 км. Швидкість руху 20 км/год. Витрата пального 97 кг/год (26,944 г/с). 

Річна витрата пального  М = 162 · 0,30 / 20 · 97 = 236,0 кг/рік  або 0,236 т/рік. 

Результати розрахунку зведені в таблицю 7.1 

Таблиця 7.1 

Забруднююча речовина М,  

г/с 

М, 

т/рік 

Кв Аі В,  

г/с 

В,  

т/рік 

Оксид вуглецю 26,944 0,236 45 1 1,2125 0,011 

Неметанові леткі органічні сполуки 

(НМЛОС) 
26,944 0,236 4,65 1 0,1253 0,001 

Метан 26,944 0,236 0,18 1 0,0048 0,00004 

Діоксид азоту (NO2) 26,944 0,236 66,5 1 1,7918 0,016 

Діоксид вуглецю 26,944 0,236 3138 1 84,550 0,740 

Сажа 26,944 0,236 4,58 1 0,1234 0,001 

Діоксид сірки 26,944 0,236 4,2 1 0,1132 0,001 

Бенз(а)пірен 26,944 0,236 0,03 1 0,00081 7,1•10
 6 

Оксид діазоту 26,944 0,236 1,24 1 0,033 0,00029 

 

8. 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 ГНС рухається вантажний автотранспорт (пропановози), які 

працюють на дизельному паливі. Рух відбувається на ділянці 280 м (0,28 км). За 

рік завантажується 3743 машина. Витрата пального 30 л/100 км. Густина 

пального 0,85 кг/л. Річна витрата пального  М = 3743 · 0,28 · 30/100 · 0,85 = 267 

кг/рік  або 0,267 т/рік, швидкість руху 5 км/год. Час руху по території 0,28/5 

·3600 = 202 с. Витрата пального 30/100 · 0,28 · 0,85 / 202 = 0,000353 кг/с або 

0,353  г/с. Результати розрахунку зведені в таблицю 8.1. 
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Таблиця 8.1 
Забруднююча речовина М,  

г/с 

М, 

т/рік 

Кв Ктс В,  

г/с 

В,  

т/рік 

Оксид вуглецю 0,353 0,267 32,6 1,5 0,0173 0,0131 

Неметанові леткі органічні сполуки 

(НМЛОС) 
0,353 0,267 8,16 1 0,0029 0,002 

Метан 0,353 0,267 0,25 1,4 0,0001 0,0001 

Діоксид азоту (NO2) 0,353 0,267 31,4 0,95 0,0105 0,008 

Сажа 0,353 0,267 3,85 1,8 0,0024 0,002 

Діоксид сірки 0,353 0,267 4,3 1 0,0015 0,001 

Бенз(а)пірен 0,353 0,267 0,03 1 1,1·10
 5 

8,0·10
 6

 

Діоксид вуглецю 0,353 0,267 3138 1 1,1077 0,839 

Оксид діазоту 0,353 0,267 0,12 1 0,00004 0,000032 

 

9. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від дизель6генератору. 

Розрахунок виконаний відповідно згідно «Временные рекомендации по 

расчету выбросов от стационарных дизельных установок, Л., ГГО им. 

Воейкова, 1988» з уточненими даними питомих показників «Методика  расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок», С П. 2001 г 

Проектом передбачено встановлення в першу чергу будівництва (другий 

пусковий комплекс) дизель генератору FG WILSON Р300  (300 кВт), як 

джерело аварійного електроживлення. Витрата пального (дизельного палива) 

складає 70,6 л/год (або 59,304 кг/год). Запланований річний фонд робочого часу 

складає 9 годин. 

 

Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу при згоранні 1 т 

дизельного палива приведені в таблиці 9.1 

Таблиця 9.1 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Одиниця 

вимірювання 

Питомий викид 

Діоксиди азоту г/кг 90 

Оксид вуглецю г/кг 25 

Ангідрид сірчистий г/кг 10 

Вуглеводні г/кг 12 

Акролеїн г/кг 1,2 

Пил недиференційований за 

складом (сажа) 

г/кг 5 

 

Для стаціонарних дизельних установок зарубіжного виробництва, що 

відповідають вимогам природоохоронного законодавства країн Європейської 

Економічної Спільноти, США, Японії, значення викидів можуть бути 

відповідно зменшені по оксиду вуглецю в 2 рази; оксиди азоту 2,5 разу; 

вуглеводні, сажа в 3,5 разу. 

 

Розрахунок валових викидів (т/рік), виконуємо за формулами: 
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k

АG
M

⋅

⋅
=

3600

, г/с                     

k

ФАG
M

⋅

⋅⋅
=

610

, т/рік 

 де: 

G   питомий викид забруднюючої речовини, г/кг 

A – витрата палива, кг/год 

k      коефіцієнт зменшення викиду  

Ф – фонд робочого часу, год/рік                 

 

Розрахунок річного викиду приведений в таблиці 9.2. 

Таблиця 9.2 

Найменування забруднюючої 

речовини 

г/с т/рік 

Діоксиди азоту 0,5930 0,019 

Оксид вуглецю 0,2059 0,007 

Ангідрид сірчистий 0,1647 0,005 

Вуглеводні граничні 0,0565 0,0018 

Акролеїн 0,0198 0,0006 

Пил недиференційований за 

складом (сажа) 
0,0235 0,0008 

 

ІІ. Розрахунок викидів забруднюючих речовин на період проведення 

будівельних робіт 

3.2 Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні 

будівельних робіт: 

1. Зварювальні роботи 

Розрахунок виконаний згідно: «Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами» – УкрНТЕК, Донецк, 2004. 

 

Розрахункові формули: 

Mвал. =Yi*M/1000000 [т/год] 

Mмакс.=Yi*M/T/3600 [г/с] 

 

Вихідні дані. 

Зварювання при будівництві  

Час роботи зварювального посту за рік (T): 360 год/період 

Маса витраченого матеріалу УОНИ 13/45 (М): 800 кг/період 

 

Результати розрахунків: 
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2. Фарбувальні роботи 

Розрахунок виконаний згідно: «Збірника показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами» – УкрНТЕК, Донецк, 2004. 

Вихідні дані. 

Лакофарбовий матеріал (ЛФМ): 

 

Вид Марка Fp [%,мас] 

Емаль ПФ 115 55,000 

Fp   доля леткої частки (розчинника)  в ЛФМ 
Маса фарби М = 1500 кг. 

Спосіб фарбування: 
 

Спосіб фарбування Доля аерозолю 

при  

фарбуванні  

Випаровування розчинника  

(%, мас. от загального вмісту  

розчинника в фарбі)  

 при фарбуванні 

(D1), [%]  

при фарбуванні 

(D2), [%]  

при сушці (D3), 

[%]  

Пневматичний 30,000  25,000  75,000  

 

Час проведення операції: 

Час проведення фарбування t2=800 ч. 

Час проведення сушки t1=1000 ч. 

 

Вміст компонентів в леткій частині ЛФМ: 
 
Код  Название вещества  Вміст компонентів в леткій 
  частині (Dx), [%,мас]  

0616 Ксилол 50,000  

2752 Уайт спірит 50,000 

Код 
Найменування 

речовини 

Питомі 

виділення 

забруднюючих 

речовин  Yi 

Викиди забруднюючих речовин 

г/кг г/с т/період 

123 Заліза оксид 10,69 0,0066 0,0086 

143 
Манган та його 

сполуки 
0,51 0,0003 0,0004 

342 Фториди газоподібні 0,75 0,0005 0,0006 

343 
Фториди добре 

розчинні 
4,4 0,0027 0,0035 

344 
Фториди погано 

розчинні 
2,2 0,0014 0,0018 

342 Фтористий водень 1 0,0006 0,0008 

2908 
Пил неорганнічний, 

SiO2 20 70% 
1,4 0,0009 0,0011 
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Розрахунок викиду леткої частини: 

Mвал.фарб.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000 

Mвал.заг.=Mвал.фарб.+Mвал.суш. 

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036)) 

Розрахунок викиду аерозолю: 

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100 Fp)/100 

Mмакс.=Mвал./t2/0.0036 

 

Результати розрахунків: 
 

Код Найменування 

речовини 

г/с т/період 

616 Ксилол 0,0858 0,412 

2752 Уайт спірит 0,0858 0,412 

11510 Аерозоль фарби 0,0703 0,202 

 

 

3 Робота будівельної техніки 

Розрахунок виконано відповідно до «Методика розрахунку викидів 

забруднюючих речовин та  парникових газів у повітря від транспортних 

засобів» Затверджено  наказом Держкомстату України від 13.11.2008  N 452 

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 будівельного майданчику відбувається рух будівельної 

техніки, яка працює на дизельному паливі. Відстань руху кожної одиниці 

техніки 10 км. Працює 13 будівельних машин. Витрата пального 30 л/100 км. 

Густина пального 0,85 кг/л. Річна витрата пального  М = 13 · 10 · 30/100 · 0,85 = 

33,15 кг/рік  або 0,03315 т/рік 

Швидкість руху 5 км/год. Час руху по території 10/5 ·3600 = 7200 с. 

Витрата пального 30/100 · 10 · 0,85 / 7200 = 0,000354 кг/с або 0,354  г/с 

Перерахунок суми оксидів азоту на діоксид здійснюється за формулою 
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МNOx = M NO2 + 1.53 · M NO 

 

Результати розрахунку зведені в таблицю: 
Забруднююча речовина М,  

г/с 

М, 

т/рік 

Кв Ктс В, 

 г/с 

В,  

т/рік 

Оксид вуглецю 0,354 0,0332 32,6 1,5 0,0173 0,002 

Неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) 0,354 0,0332 8,16 1 0,0029 0,0003 

Метан 0,354 0,0332 0,25 1,4 0,0001 0,00001 

Діоксид азоту 0,354 0,0332 31,4 0,95 0,0106 0,001 

Оксид азоту 0,354 0,0332 0,12 1 0,00004 0,000004 

Оксиди азоту в перерахунку на діоксид 0,0107 0,001 

Сажа 0,354 0,0332 3,85 1,8 0,0025 0,0002 

Діоксид сірки 0,354 0,0332 4,3 1 0,0015 0,0001 

Бенз(а)пірен 0,354 0,0332 0,03 1 0,000011 0,000001 

Діоксид вуглецю 0,354 0,0332 3138 1 1,1109 0,104 
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Додаток 4 

Розрахунок обсягів відходів 

4.1 Утворення відходів за період будівництва 

4.1.1 Тара металева використана – жерстяна тара з під фарби (код 

7710.3.1.07). 

Для фарбування обладнання при будівництві використовується фарба в 

кількості 1500 кг, в жерстяній тарі (відро) по 15 кг. Вага одиниці тари 0,8 кг. 

Кількість відходів тари:  

М = (1500 / 15) ⋅ 0,8 ⋅ 10
 3

 = 0,08 т/період 

 

4.1.2 Огарки електродів від зварювальних робіт (код 2820.2.1.20). 

При будівництві використовуються електроди в кількості 800 кг. Маса огарку 

складає 8% від маси електрода.  

Кількість відходів зварювальних робіт:  

М = 800 ⋅ 8 /100 ⋅10
 3

  = 0,064 т/період 

 

4.1.3 Тара пластикова дрібна використана (код 7710.3.1.04).  

При будівництві використовуються матеріали (сухі суміші, негорючі фарби) які 

фасуються у пластикові відра. Фарба в кількості 900 кг,сухі суміші в кількості 

600 кг в пластиковій тарі (відро) по 10 кг. Вага одиниці тари 0,6 кг. 

Кількість відходів тари:  

М = (900+600) / 10 ⋅ 0,6 ⋅ 10
 3

 = 0,09 т/період 

 

4.1.4 Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені (поліетилен зіпсований неконденційний) (код 7730.3.1.02).  

Для утеплення фасадних стін використовується утеплювач (типу 

мінвати), який упакований в поліетиленову плівку.  

Утеплювач в кількості 100 упаковок 

 Поліетиленова плівка – 1,8 кг з 1 упаковки. 

Кількість відходів поліетилену:  

М = 100 ⋅ 1,8 ⋅ 10
 3

 = 0,18 т/період 

 

4.2 Утворення відходів від демонтажу 

Загальна кількість відходів від демонтажу складає 4247,0 т. Детальна 

характеристика відходів наведена в таблиці. Обсяги демонтованих конструкцій 

прийняті згідно Проекту організації будівництва (ПОБ). Згідно даних ПОБ обсяги 

демонтажу складають: розбирання існуючого бетонного покриття – 6200 м
2
, 

демонтаж, розбирання існуючих будівель і споруд 7890 м
3
. 
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Загальна кількість відходів від демонтажу складає 4247,0 т. 

 

4.3 Утворення відходів при експлуатації об’єкта 

4.3.1 Тверді побутові відходи (ТПВ) (код 7720.3.1.01). 

Питомі показники утворення побутових відходів прийняті згідно 

Постанови КМУ від 10.12.2008 р. №1070, середня норма утворення побутових 

відходів на одне робоче місце складає    0,3 кг/добу. Згідно штату 

передбачається 29 робочих місць.   

Обсяги ТПВ від об’єкту складають:  

МТПВ = 29 х 0,3 х 251 = 2183,7 кг/рік  = 2,184  т/рік 

№ 

з/п 

Найменування видів 

робіт 

Наймену 

вання 

відходу 

Код за 

 ДК 005 96 

Клас 

небе 

зпеки 

Зага 

льна 

маса, 

т 

Агрегатний 

стан та склад 

відходу 

Рішення по 

поводженню з 

відходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Демонтаж твердого 

дорожнього покриття 
Залишки 

асфальту та 

суміші  

асфальтобетонн

ої без вмісту 

дьогтю 

4510.2.9.04 IV 2742,0 Твердий 

 

 

Передається за 

договором 

спеціалізованій 

організації 

2 Демонтаж 

металоконстру кцій  

Брухт чорних 

металів 

дрібний інший 

7710.3.1.08 IV 2,0 Твердий Передається за 

договором 

спеціалізованій 

організації 

3 Демонтаж кам’яної 

кладки будівлі 

Бій цегли, 

матеріалів 

стінових 

кам’яних 

4510.1.3.02 IV 724,0 Твердий Передається за 

договором 

спеціалізованій 

організації 

4 Демонтаж дерев’яних 

конструкцій покриття 
Деревина та 

вироби з 

деревини 

зіпсовані або 

використані 

7710.3.1.10 IV 28,0 Твердий Передається за 

договором 

спеціалізованій 

організації 

5 Демонтаж панелей 

перекриття, фундаменту 

Вироби стінові 

бетонні, стовпи, 

черепиця 

бетонна 

зіпсовані, 

забруднені або 

неідентифіковані

,  

які не можуть 

бути використані 

за призначенням  

4510.1.3.01 IV 744,0 Твердий Передається за 

договором 

спеціалізованій 

організації 

6 Інше будівельне 

сміття 

Відходи 

змішані 

будівництва та 

знесення 

будівель і 

споруд 

4510.2.9.09 IV 7,0 Твердий Передається за 

договором 

спеціалізованій 

організації 
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4.3.2 Осад від споруд очищення зливових вод (9030.2.9.04) 

Для очищення поверхневих стоків із території ГНС запроектовані очисні 

споруди Rainpark ПБМО–700–25 потужністю 25 л/с та Rainpark ПБМО–700–7 

потужністю 7 л/с. 

1) Розрахунок обсягу осаду від споруди очищення поверхневих стоків 

Rainpark ПБМО–700–25 потужністю 25 л/с. 

Концентрація забруднених дощових стоків прийнята згідно ДСТУ 3013 і 

складає: 

Вхідна концентрація: 

 � нафтопродукти   28 мг/л 

 � завислі речовини    493 мг/л 

 

Вихідна концентрація 

 � нафтопродукти не більше 0,3 мг/л 

 � завислі речовини до 15 мг/л 

 

Розрахунковий обсяг зливових вод (згідно розд. ВК) складає 1984,9 м
3
/рік 

Кількість осаду, що утворюється на очисних спорудах : 

М = 1984,9 ⋅ ((28 0,3) + (493 15)) ⋅ 10
 6

 = 1,004 т/рік 

 

2) Розрахунок обсягу осаду від споруди очищення поверхневих стоків 

Rainpark ПБМО–700–7 потужністю 7 л/с. 

Концентрація забруднених дощових стоків прийнята згідно ДСТУ 3013 і 

складає: 

Вхідна концентрація: 

 � нафтопродукти   17 мг/л 

 � завислі речовини    407 мг/л 

 

Вихідна концентрація 

 � нафтопродукти не більше 0,3 мг/л 

 � завислі речовини до 15 мг/л 

 

Розрахунковий обсяг зливових вод (згідно розд. ВК) складає 1415,0 м
3
/рік 

Кількість осаду, що утворюється на очисних спорудах : 

М = 1415,0 ⋅ ((17 0,3) + (407 15)) ⋅ 10
 6

 = 0,578 т/рік 

 

Сумарна кількість осаду, що утворюється на обох очисних спорудах: 

1,004+0,578=1,582 т/рік 

 

4.3.3 Осад від споруд очистки побутових вод (код 9030.2.9.05) 

Для очищення побутових стоків, які поступають від адміністративно 

побутового корпусу запроектовані очисні споруди механічного і біологічного 
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очищення господарсько побутових стічних вод «СБО 3» продуктивністю 

3м
3
/добу та «СБО 1» продуктивністю 1м

3
/добу. 

1) Розрахунок обсягу осаду від запроектованої очисної споруди 

механічного і біологічного очищення господарсько побутових стічних вод 

«СБО 3» продуктивністю 3м
3
/добу. 

Вхідна концентрація: 

 � завислі речовини 325 мг/л 

 

Вихідна концентрація 

 � завислі речовини 15 мг/л 

 

Розрахунковий обсяг стічних вод (згідно розд. ВК) складає 389 м
3
/рік 

 

М = 389 ⋅ (325 15) ⋅ 10
 6

 = 0,121 т/рік 

 

2) Розрахунок обсягу осаду від запроектованої очисної споруди 

механічного і біологічного очищення господарсько побутових стічних вод 

«СБО 1» продуктивністю 1м
3
/добу. 

Вхідна концентрація: 

 � завислі речовини 325 мг/л 

 

Вихідна концентрація 

 � завислі речовини 15 мг/л 

 

Розрахунковий обсяг стічних вод (згідно розд. ВК) складає 169 м
3
/рік 

 

М = 169 ⋅ (325 15) ⋅ 10
 6

 = 0,052 т/рік 

 

Сумарна кількість осаду, що утворюється на обох очисних спорудах: 

0,121+0,052=0,173 т/рік 

 

4.3.4 Злив залишків з фільтр сепараторів (код 7750.3.1) 

При очищенні фільтрів сепараторів зливається залишок уловленого 

конденсату (вода з домішками вуглеводнів). Кількість конденсату становить 10 

л на 1 цистерну, що зливається.                                           

 Протягом року зливається 1120 цистерн. 

М = 1120 ⋅ 10  ⋅ 10
 3

 = 11,2 т/рік 

 

4.3.5 Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (код 

7730.3.1.05) 

Для очищення газу та уловлення механічних домішок у вигляді сірки 

встановлюється 4 фільтри, вагаю 1,0 т., кожен. 

Заміна фільтрів відбувається 1 раз на рік. 

М = 4⋅1,0⋅1= 4,0 т/рік 
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Додаток 5 

Розрахунок рівнів шуму від об’єкту 

Розрахунок виконаний згідно ДСТУ Н Б В.1.1 35:2013 «Настанова з 

розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» Київ, Мінрегіон 

України, 2014 р. 

Розрахункова точка (РТ) – межа санітарно захисної зони, 100 м від 

джерел шуму. 

Розрахунок виконується за формулою (24) ДСТУ: 

L = LW – 20 lgr + 10 lgФ – 10 lg� + �Lвідб – �Lекр – βзелl 

де: LW – коригований рівень звукової потужності джерела з постійним 

шумом, дБА; 

Для n однакових рівнів звукового тиску сумарна велична LW СУМ 

визначається за формулою (A2): 

LW СУМ = L1 + 10 lg(n) 

r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела 

шуму, м; r = 100 м. 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в 

напрямку розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; 

Джерела шуму неспрямовані , Ф =1  

� – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; За 

таблицею 1  � = 2π = 360 (джерело на підлозі) 

 �Lвідб – величина підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок відбиття звуку від великих за розміром поверхонь, дБА; �Lвідб = 3 n1,  

n1 – кількість поверхонь, які відбивають звук в напрямку розрахункової 

точки (n1≤3); n1 = 1 (земля врахована в параметрі �), відповідно �Lвідб = 3 

 �Lекр – величина зниження рівня звуку екраном, розташованим між 

джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА; �Lекр визначається за формулою 

(29) 

�Lекр визначається за формулою (29) ДСТУ 

ΔLекр	і = 20lg �0.037fδ�th�0.037fδ�� + 5  
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 де : f   середньо геометрична частота відповідної октавної смуги, Гц 

δі – різниця довжин шляхів поширеного звукового тиску екраном в 

октавних смугах частот, дБ. Визначається за формулою (30) 

δі = аі + bi – d 

(аі + bi) – довжина найкоротшого шляху від джерела шуму до 

розрахункової точки, який проходить через і ту кромку екрана, м  

d – найкоротша відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, м. 

Величина результуючого зниження рівня звукового тиску визначаються за 

формулою (31) 

ΔLекр = −10	lg	 ��10��. 	!"екр	і
#

�$ 
% 

Екран відсутній, �Lекр = 0. 

βзел – величина зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБА/м;   

l – ширина смуги зелених насаджень, м.  

βзел = 0,01 (f) 
1/3

 

де f – середньогеометрична частота відповідної октавної смуги, Гц 

Зелені насадження відсутні, l=0, відповідно  βзелl = 0 

На період будівництва: 

Джерелами шуму при будівництві є автотранспорт що використовується 

для будівельно монтажних робіт, а саме:  

  стрілковий кран на автомобільному ходу типу КТА 25 – 1 од.; 

  екскаватор типу Hyundai R 170W 7 – 1 од.; 

  фронтальний навантажувач типу Hyundai HL740 9S – 1 од; 

  автотранспорт для транспортування вантажів – 2 од. 

Рівень шуму від одиниць техніки за середньогеометричними частотами 

октавних смуг наведений в таблиці 5.1 

Таблиця 5.1 

С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Кран, LWК 70,4 63,8 59,5 55,4 52,4 47,7 44,2 40,2 36,5 

Автотранспорт, LWА 70,4 63,8 59,5 55,4 52,4 47,7 44,2 40,2 36,5 

Екскаватор, LWЕ 69,9 64,7 61,7 54,1 50,6 46,5 44 41,1 37,4 

Навантажувач LWН 69,9 64,7 61,7 54,1 50,6 46,5 44 41,1 37,4 
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Розрахунок та результати представлені в табл. 5.2 

   Таблиця 5.2 

С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Кран, LWК 

Автотранспорт, 

LWА   

70,4 63,8 59,5 55,4 52,4 47,7 44,2 40,2 36,5 

Кількість кран, 

автотранспорт 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Сумарний шум 

від крану та 

автотранспорту 

LWК, WА СУМ 

75,17 68,57 64,27 60,17 57,17 52,47 48,97 44,97 41,27 

Екскаватор, 

навантажувач 

LWЕН 

69,9 64,7 61,7 54,1 50,6 46,5 44 41,1 37,4 

Кількість 

екскаваторів та 

навантажувачів 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сумарний шум 

від екскаватора 

та 

навантажувача  

LWЕН СУМ 

72,91 67,71 64,71 57,11 53,61 49,51 47,01 44,11 40,41 

Сумарний шум 

LW 
77,20 71,17 67,51 61,91 58,76 54,25 51,11 47,57 43,87 

Норматив для 

виробничої 

зони Lнорм вир. 

згідно ДСН 

3.3.6.037 99 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 

r 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

� 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

�Lвідб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

�Lекр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l лісосмуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

βзелl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lкран, автотранспорт 24,46 17,03 11,44 5,41  0,10  7,65  14,14  21,14  27,85 

Lекскаватор, 

навантажувач 

22,20 16,17 11,88 2,35  3,66  10,61  16,10  22,00  28,71 

L загальне 32,22 26,19 22,53 16,93 13,78 9,27 6,13 2,59 61,11 

Lнорм  згідно ДБН 

В В.1.1 31:2013 

(табл. 1) 

  67 57 49 44 40 37 35 33 
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Результати розрахунків показують, що перевищення нормативів шуму на 

межі санітарно захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ Н Б В.1.1 35:2013 (табл. 

1) дотримуються. 

На період експлуатації:  

Джерелами шуму при експлуатації проектованої ГНС є насоси та 

компресори для перекачування СВГ. В насосно компресорному відділенні 

встановлено 6 насосів та 3 компресори, які працюють одночасно.  

Рівень шуму від одного насосу та одного компресору за 

середньогеометричними частотами октавних смуг наведений в таблиці 5.3 

Таблиця 5.3 

С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Насос, LWН 86,9 80,1 74,2 63,8 61,5 54,4 50,9 46,4 42,1 

Компресор, 

LWК 
94,4 84,7 75,8 68,9 64,4 60,9 55,7 54,1 51,8 

 

Розрахунок та результати представлені в таблиці 5.4 

   Таблиця 5.4 

С/г частота 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Насос, LWН 86,9 80,1 74,2 63,8 61,5 54,4 50,9 46,4 42,1 

Кількість 

насосів 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Сумарний 

шум від 

насосів 

LWН СУМ 

94,68 87,88 81,98 71,58 69,28 62,18 58,68 54,18 49,88 

Компресор, 

LWК 

94,4 84,7 75,8 68,9 64,4 60,9 55,7 54,1 51,8 

Кількість 

компресорів 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Сумарний 

шум від 

компресорів 

LWК СУМ 

99,17 89,47 80,57 73,67 69,17 65,67 60,47 58,87 56,57 

Сумарний 

шум LW 
100,49 91,76 84,34 75,76 72,24 67,28 62,68 60,14 57,41 

Норматив для 

виробничої 

зони Lнорм вир. 

згідно ДСН 

3.3.6.037 99 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 

r 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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� 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

�Lвідб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

�Lекр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l лісосмуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

βзелl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lнасос 43,97 36,34 29,15 16,82 12,01 2,06  4,43  11,93  19,24 

Lкомпрес 48,46 37,93 27,74 18,91 11,90 5,55  2,64  7,24  12,55 

L загальне 55,51 46,78 39,36 30,78 27,26 22,30 17,70 15,16 12,43 

Lнорм  згідно 

ДБН В В.1.1 

31:2013 (табл. 

1) 

  67 57 49 44 40 37 35 33 

 

Рівні шуму не перевищують нормативів для виробничої зони згідно ДСН 

3.3.6.037 99  

Результати розрахунків показують, що перевищення нормативів шуму на 

межі санітарно захисної зони відсутні. Вимоги ДСТУ Н Б В.1.1 35:2013 (табл. 

1) дотримуються. 

Вплив від джерел шуму проектованого об’єкту визначається як 

прийнятний. 

Вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також 

випромінення при будівництві та експлуатації об’єкта відсутнє.  
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Додаток 6 
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Додаток 10 
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Додаток 11  

Оприлюднення «Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля» в засобах масової інформації 
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Додаток 11.1 

Фотофіксація повідомлення про планову діяльність яка підлягає впливу на довкілля на 

дошці оголошень в центрі селища Замглай, Ріпкинського району Чернігівської області 
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Фотофіксація повідомлення про планову діяльність яка підлягає впливу на довкілля на 

інформаційній дошці в адміністративній будівлі селищної ради смт. Замглай,  

Ріпкинського району Чернігівської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

Додаток 11.2 
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Додаток 12 
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Додаток 13 

Технічні характеристики обладнання 

 

Все обладнання яке встановлюється на ГНС має паспорти на вироби, 

сертифіковане для застосування на Україні.   

В насосно#компресорному відділення встановлюються насоси та компресори 

для перекачування рідкої та парової фази газу відповідно  Для цього 

використовуються: 

��два компресорні агрегати BLACKMER LB 942 (Q=200 м³/год  Рр=16 кг/см² 

N=37 кВт) 

��один компресорний аргрегат BLACKMER LB 601 (Q=100 м³/год  Рр=16 

кг/см² N=30 кВт).  

Технічна характеристика згідно паспорта наведена в таблиці 13.1 

Таблиця 13.1  

Тип компресора LB 601 LB 942 

Підключення: Компресор (NPT#IG) 

                         Агрегат (фланец DN) 

1 1/2'' 

40 

2'' ANSI 

50 

Кількість циліндрів 2 2 

Поршевий ход (мм) 102 102 

Макс. продуктивність (м
3
/год) 100 200 

Мін. вхідний тиск (бар) 0,21 0,21 

Макс. диференційний тиск (бар)  10 10 

Макс. число обертів (мін.
#1

) 770 790 

Макс. споживана потужність (кВ) 30 37 

Потужність мотору кВ (FAS#стандарт) 17,5 30 

Вага компресора (кг) 322 410 

Допустима максимальна температура 

комприміруємого газу, °C 

176 

 

��один насос для подачі скрапленого газу в автоцистерни  

BLACKMER LGLD4#VB  (Q=50 м³/год,  Рр=5,5, N=15 кВт). 
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��два насоси для подачі скрапленого газу в автоцистерни  

BLACKMER LGLD3#VB  (Q=30 м³/год,  Рр=5,5, N=12 кВт). 

Технічна характеристика згідно паспорта наведена в таблиці 13.2 

Таблиця 13.2 

Модель Заводські 

налаштування 

запобіжного 

клапану 

Швидкість 

насосу та 

двигуна 

об./хв. 

Приблизна 

продуктивність 

по пропану при 

зазначених 

перепадах тиску 

та швидкості 

 

Максималь#

ний тиск 

 

Характеристика 

приводу 

(максимальна 

потужність що 

передається 

приводом), л.с. 

Робочий цикл, годин: 

0#3 3#8 8#24 

345 кПа 

(л/хв.) 

689 

кПа 

(л/хв.) 

Диф.  

(кПа) 

Роб. 

(кПа

) 

LGLD

4!VB 

1034 кПа 640 

520 

420 

330 

1022 

833 

644 

492 

833 

681 

492 

341 

862 

862 

862 

862 

2413 

2413 

2413 

2413 

26,9 

19,6 

15,8 

11,4 

26,9 

19,6 

15,8 

11,4 

22,8 

16,6 

13,4 

9,8 

LGLD

3!VB 

1034 кПА 640 

520 

420 

330 

503 

409 

303 

223 

424 

318 

227 

159 

1034 

1034 

1034 

1034 

2413 

2413 

2413 

2413 

12,1 

8,9 

7,3 

5,4 

12,1 

8,9 

7,2 

5,4 

10,2 

7,5 

6,1 

4,5 
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Додаток 14 
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Додаток 15 
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Додаток 16 
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Додаток 17 
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Додаток 18 



216 

Додаток 19 

Копії публікацій  в засобах масової інформації оголошення про початок 

громадського обговорення 
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Додаток 19.1 
Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля на інформаційній дошці в адміністративній будівлі 

селищної ради смт. Замглай, Ріпкинського району Чернігівської області 
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Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля на дошці оголошень в центрі селища Замглай, 

Ріпкинського району Чернігівської області 
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Додаток 19.2 

Акт від Замглайської селищної ради що до розміщення «Оголошення про 

початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля» та 

забезпечення доступу громадськості до «Звіту з оцінки впливу на довкілля» 
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Додаток 20 

Платіжне доручення, щодо плати за проведення громадського обговорення в 

процесі оцінки впливу на довкілля 

 


