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1. Вступ 
1.1 Опис проекту  

Провадження планованої діяльності ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» передбачено в с. Новоселівка, 

Вознесенської сільради, Чернігівського району, Чернігівської області на ділянці з кадастровим 

номером 7425585700:03:000:9682 загальною площею 0,1600 га. Цільове призначення ділянки: 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. Земельна ділянка площею 0,1600 га знаходиться у власності ТОВ «МОНОЛІТ – 

ГАЗ» на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 березня 2019 р. ННМ 

648742. 

Будівництво автозаправного комплексу (далі - АЗК) передбачено в одну чергу, в його склад 

входитимуть: 

- приміщення операторської з магазином; 

- підземний одностінний резервуар зберігання скрапленого газу ємністю 19,99 м. куб., 

- підземний одностінний резервуар палива ємністю 73 м. куб., розділений на три відділення 

по 20 м. куб. і одне на 13 м. куб.; 

- заправних острівці – 3 шт.; у тому числі: паливороздавальних колонок багатопаливних 

типу «Shelf» (Україна) типу «Шельф 300-2», або аналогічні за технічними характеристиками, 

продуктивністю 50 л/хв.– 2 шт. паливо-роздавальних колонок дизпалива (TIR) «Shelf» (Україна) 

типу «Шельф 300-2-120», або аналогічні за технічними характеристиками, продуктивністю 120 

л/хв.– 1шт.;  

- резервуар очищених дощових стоків V=10 м³;  

- очисні споруди дощових стоків;  

- резервуари протипожежного запасу води V=2х100м
3
;  

- очисні споруди господарчо – побутових стоків;  

- майданчик для короткочасної зупинки автомобілів. 

Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., 350 од/добу. 

Орієнтовний річний обсяг нафтопродуктів складає: 

• бензину А-92 – 517 м
3
; 

• бензину А-95 – 1138 м
3
; 

• дизпалива – 1325 м
3
; 

• ЗВГ – 1210 м
3
. 

Потреба в ресурсах:  

Сировинні: сировина в процесі діяльності об’єкта не використовується, товаром, який підлягає 

реалізації являється зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) (1210 куб. м/рік) та нафтопродукти (2980 

куб. м/рік). 

Земельні: земельна ділянка загальною площею – 0,1600 га. 

Водні: вода для задоволення питних і санітарно-побутових потреб працівників та клієнтів – 

260 куб.м/рік. 

Енергетичні: електроенергія в обсязі 220 тис. кВт. год. 

Людські: для функціонування об’єкту передбачається створення 13 робочих місць. 

ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» розроблено та отримано: 

 Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва від 27.03.2019 № 

04, затверджені Сектором з питань містобудування, архітектури та ЖКГ Чернігівської районної 

державної адміністрації від 27.03.2019 № 4-М. «Будівництво автомобільного заправного 

комплексу»; 

 Технічний звіт за результатами інженерно – геологічних вишукувань 10.04.19-ІГ.ПЗ; 

 Договір купівлі – продажу земельної ділянки; 

 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності; 

 Детальний план території орієнтовною площею 0,16 га, розташованої за межами 

населеного пункту, в адміністративних межах Вознесенської сільської ради, Чернігівського 

району, Чернігівської області. Для зміни цільового призначення земельної ділянки з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» 
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(будівництво автомобільного заправного комплексу (АЗК)). Том 1. Загальна пояснювальна 

записка 00102-003-17-ПЗ, розроблений ФОП Козир О. І. у 2017р.; 

 Протокол громадських слухань від 05 жовтня 2017 року, щодо проекту містобудівної 

документації «Детальний план території Для зміни цільового призначення земельної ділянки, 

розташованої, в адміністративних межах Вознесенської сільської ради, Чернігівського району, 

Чернігівської області (за межами населеного пункту)»; 

 Генеральний план розміщення проектованого АЗК (розпланувальне креслення); 

 Матеріали топографо-геодезичних вишукувань М 1:500; 

 Лист Чернігівського обласного центру з гідрометеорології № 05/334 від 13.04.2020, щодо 

кліматичної характеристики. 

1.2 Вигоди від впровадження проекту 

Планована діяльність сприяє: 

 забезпеченню ринкових потреб в якісній продукції; 

 розвитку мережі реалізації автомобільного палива; 

 трудовій зайнятості місцевого населення; 

 додатковому надходженню коштів у місцевий бюджет. 
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2. Опис планованої діяльності 
2.1 Опис місця провадження планової діяльності 

Провадження планованої діяльності ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» передбачено на земельній ділянці 

з кадастровим номером: 7425585700:03:000:9682, яка розташована в с. Новоселівка, Вознесенської 

сільради, Чернігівського району, Чернігівської області. 

Територія планованої діяльності призначена «Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі іншого призначення» і межує: 

- з півдня, південного сходу та сходу - траса Р-12 (Чернігів - Гремяч); 

- з заходу, північного заходу, півночі – землі державної власності; земельна ділянка з 

кадастровим номером 7425585700:03:000:9860. Цільове призначення: 09.01 Для ведення лісового 

господарства і пов'язаних з ним послуг Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним 

послуг. 

 

Реалізація рішень щодо вибору місця розташування об’єкта має враховувати соціально-

економічні, санітарні та екологічні аспекти, а також вимоги техногенної безпеки. Майданчик під 

розміщення АЗК планувально відокремлений від кварталів житлової та громадської забудови, 

враховує загальні потреби від рівня автомобілізації регіону, інтенсивності руху та споживчого 

попиту.  

Земельна ділянка являє собою ділянку приблизно багатокутної форми розміром ~ 30*80 м, що 

розташована вздовж траси Р-12 (Чернігів - Гремяч) в с. Новоселівка, Вознесенської сільради, 

Чернігівського району, Чернігівської області у напрямку Чернігова. На ділянці відсутні зелені 

насадження, що підлягають видаленню. Абсолютні відмітки ділянки коливаються в межах 112,5-

113,5 м із загальним уклоном в північно-східному напрямку. 

 

Рельєф ділянки спокійний, понижений по відношенню до автомагістралі та характеризується 

абсолютними відмітками поверхні землі 112,5-113,5 м. Ділянка з одного боку прилягає до існуючої 

автодороги.  

Генпланом передбачається максимально ефективне та раціональне використання території з 

розміщенням окремо - розташованих необхідних будівель і споруд. Розміщення АЗК планується у 

лівій верхній частині ділянки, що прилягає до існуючої автодороги. 

На територію АЗК передбачається заїзд з автомобільної траси Р-12 (Чернігів - Гремяч), 

шириною 6 м. Проїзди на території АЗК організовані з урахуванням можливості доступу 

пожежних машин до всіх будівель, мінімальна ширина проїздів 4,5 м. Уздовж проїзду вздовж 

майданчику для короткочасної зупинки автотранспорту запроектований тротуар шириною 1,5 м. 

Тротуар піднятий щодо рівня проїзду на 15 см. 

Геодезичні координати географічного центру об'єкта (в системі координат WGS-84) наведені в 

таблиці 2.1.1 

Таблиця 2.1.1 - Геодезичні координати центру майданчика проектованого автозаправного 

комплексу (АЗК) 

Широта Довгота 

градуси мінути секунди градуси мінути секунди 

(o) (') ('') (o) (') ('') 

1 2 3 4 5 6 

Автозаправний комплекс: в с. Новоселівка, Вознесенської сільради, Чернігівського району, Чернігівської області 

50 31 43 31 22 37 



7 

 

 

Рисунок 1 – Карта-схема розміщення земельної ділянки об’єкту будівництва  

 

2.1.1 Суб’єкт господарювання 

Проектований АЗК планується до розташування в с. Новоселівка, Вознесенської сільради, 

Чернігівського району, Чернігівської області на земельній ділянці, що є власністю ТОВ 

«МОНОЛІТ – ГАЗ».  

Адреса листування: 14010 м. Чернігів, вул. Попова, 6. 

Відповідно до п. 5.3.2 ДСП 173-96 від 19.06.1996 р. «Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів»: «Відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами 

для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх 

шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших 

громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід 

приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не 

менше 50 м».  

За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний 

пункт (АГЗП) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути 

прирівняний до АЗК зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення 

нормативним розміром в 50 м. Оскільки АГЗП знаходиться на території АЗК, санітарно- захисну 

зону слід приймати як для багатопаливного АЗК - 50м. СЗЗ - 50м для АГЗП витримується. 

Нормативна санітарно-захисна зона 50м для проектованої АЗК з АГЗП - витримується. 

Смарагдова мережа пролягає на відстані 275 м від межі ділянки планованої діяльності на 

південний схід. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники архітектури, історії і культури відсутні. 

Місце розміщення джерел викидів, будівель і споруд та СЗЗ об’єкту вказані на карті-схемі 

об'єкту. 

 

2.2 Цілі планової діяльності 

Стрімке зростання автотранспортних засобів приводить до збільшення кількості автозаправних 

комплексів, які в свою чергу забезпечують створення робочих місць, здійснюють відпуск 

високоліквідної продукції, поліпшують сервісні умови і зручність обслуговування автовласників, 

збільшують надходження у місцевий і державний бюджет, а також забезпечують населенням 

якісним паливом. 

На АЗК передбачено відпуск двох марок бензину, однієї марки дизельного палива та 

скрапленого газу (пропан-бутан), а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів, що 

включає в себе - влаштування магазину з продажу супутніх товарів. 

Головною метою планованої діяльності ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» є будівництво АЗК в                
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с. Новоселівка, Вознесенської сільради, Чернігівського району, Чернігівської області з метою 

відпуску населенню високоякісних нафтопродуктів та забезпечення супутніми товарами. 

Розташування АЗК вздовж автомобільної траси Р-12 (Чернігів - Гремяч) у напрямку Чернігова, 

забезпечує зручність власникам автотранспорту по забезпеченню пальним у поїздках на далекі 

відстані. 

 

2.3 Основні характеристики планованої діяльності 

АЗК передбачається з підземним розташуванням резервуару зберігання зрідженого 

вуглеводневого газу ємністю 19,99 м. куб. і чотирьохсекційного резервуару для зберігання 

нафтопродуктів загальною ємкістю 73 м. куб. Поза межами ділянки розташовані лише перехідна 

полоса - швидкісні смуги для заїзду на земельну ділянку 

Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., що відповідає 350 

од/добу. 

 Орієнтовний річний обсяг нафтопродуктів складає: 

• бензину А-92 – 517 м
3
; 

• бензину  А-95 – 1138 м
3
; 

• дизпалива – 1325 м
3
; 

• ЗВГ –  1210 м
3
. 

Сумарна місткість резервуарів, куб. м: 

- підземний одностінний резервуар зберігання зрідженого газу ємністю 19,99 куб. м, 

- підземний одностінний резервуар нафтопродуктів ємністю 73 куб. м, розділений на три 

відділення по 20 куб. м  та один на 13 куб. м; 

- заправних острівців – 6 шт., у т.ч.: паливороздавальних колонок ЗВГ - 2 шт.; 

паливороздавальних колонок багатопаливних- 3 шт.; паливороздавальних колонок дизпалива типу  

TIR - 1 шт. 

Також передбачено майданчик для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць. 

Проектом передбачено розміщення на власній земельні ділянці автозаправного комплексу, 

операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, та допоміжних споруд. 

Завданням на проектування передбачено виконання будівлі операторської з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів - каркасного типу з фундаментами мілкого залягання. 

Паливозаправний комплекс рідкого палива автозаправної станції (АЗК). 

У відповідності с завданням на проектування розроблений паливозаправний комплекс рідкого 

палива автозаправної станції (АЗК). 

В комплекс входить: 

- колодязь зливу палив; 

- одностінний 4-х секційний резервуар загальною ємністю 73м
3
, встановлений підземно на 

фундаменті із залізобетонної плити; 

- зона паливо-роздавальних колонок, розташованих під навісом; 

- система технологічних паливопроводів. 

Існуючі споруди забезпечують виконання всіх необхідних технологічних операцій по прийому, 

зберіганню, підготовці та видачі автомобільних бензинів та дизельного палива споживачам. 

Управління роздавальними колонками відбувається централізовано з центрального пульту 

управління, що розташований в приміщенні операторської будівлі. 

Архітектурно-будівельний розділ будівлі з усіма інженерними комунікаціями та системами 

розроблений в окремому розділі проекту. 

Надходження автомобільних палив на АЗК відбувається автоцистернами. Дорожнє покриття 

площадки під стоянку автоцистерни має ухил до зливного лотка. 

Палива зливаються в окремі секції резервуару зберігання по сталевим безшовним 

трубопроводам діаметром 89х4 (ГОСТ 8732-78) через зливні фільтри Ду80, що встановлені в 

зливному колодязі. Зливні трубопроводи прокладені підземно з ухилом 0,002 до резервуару. 

Зовнішня поверхня підземних сталевих труб покривається антикорозійним покриттям, що 

відповідає покриттю посиленого типу. 

Кожен вид палива транспортується по автономним трубопроводам. 
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Резервуар герметично розділений на 4 секції. Три секції резервуару ємністю по 20 м
3 

призначені 

для зберігання дизельного пального та автомобільних бензинів марки А95 та А92. Четверта секція 

ємністю 13 м
3
 призначена для аварійного зливу. 

На горловинах кожної секції резервуару встановлене наступне обладнання: 

- вхідний сталевий трубопровід діаметром 89х4; 

- занурювальний насос продуктивністю 7,2 м
3
/год., N=1,1 кВт, 200/250В, напірна лінія якого 

включає: 

- гнучкий металорукав Ду50; 

- трубопровідне з’єднання Ду50 (американка); 

- кульковий кран 2"; 

- перехід метал-пластик 2"-2"; 

- поліетиленова зварна муфта ЦРР 02.63; 

- люк замірний ЛЗ 100; 

- електричний рівнемір магнітострикційного принципу; 

- дихальний сталевий трубопровід 57х3 з встановленим на ньому дихальним клапаном 

СМДК 50 з вогневим запобіжником. 

Вхідний сталевий трубопровід опущений до дна резервуару, що забезпечує злив палив в 

резервуар «під рівень». 

Напірна лінія занурювального насосу через систему автономних поліетиленових 

паливопроводів забезпечує подачу палив до роздавальних колонок. 

Поліетиленові трубопроводи UРР кільцевої жорсткістю 10 забезпечують максимальну 

екологічну безпеку при перекачуванні нафтопродуктів. 

Паливопроводи прокладені підземно з ухилом 0,002 до резервуару. Трубопроводи під дорожнім 

покриттям прокладені в траншеї з засипкою піском з ущільненням. Для захисту трубопроводів 

траншея перекривається бетонними плитами П10-5 (серія 3.006-1-2.63). 

Електронний рівнемір забезпечує передачу показників рівня палива, рівня підтоварної води та 

температури в секціях резервуару на пульт оператора АЗК. 

Дихальні клапани кожної секції резервуару встановлені на висоті 2 метри над поверхнею землі. 

Для захисту резервуару від статичної електрики він приєднується до електродів заземлення. 

Для заземлення автоцистерни (АЦ) при зливі палива поза вибухонебезпечною зоною, що 

утворюється навколо АЦ, встановлюється електрод заземлення з гайкою для приєднання гнучкого 

проводу автоцистерни. 

Захист від ураження блискавкою зони вузла зливу, дихальних клапанів та очисних споруд 

передбачається шляхом встановлення блискавкоприймачів. 

Прокладання трубопроводів через стінки бетонних колодязів під паливо-роздавальні колонки 

виконати через сальники. 

На трубопроводі приєднання до паливо-роздавальної колонки кожної марки палива в бетонному 

колодязі встановлюється наступне обладнання: 

- поліетиленова зварна муфта ЦРР 02.63; 

- перехід метал-пластик 2”-1,5”'; 

- кульковий кран 1.5”. 

Труби в бетонному колодязі засипати піском з ущільненням до рівня приєднання обладнання. 

Даним розділом проекту враховано тільки прокладання трубопроводів (ЗВГ) подачі скрапленого 

газу та парової фази від резервуару зберігання до роздавальних колонок та врахування їх в 

специфікації. Вся необхідна інформація по газопостачанню та видачі його на заправку надається у 

відповідному розділі проекту. 

Трубопроводи ЗВГ прийняті із сталевих труб 32х3 по ГОСТ 8732х78. 

Труби прокладаються підземно під дорожнім покриттям в каналі з перекриттям його плитою. 

Канал засипається ущільненим піском. 

Зовнішня поверхня труб покривається антикорозійною ізоляцією посиленого типу. 

Заправка автомобілів нафтопродуктами проводиться через дві заправні колонки із 

продуктивністю пістолетів 50 л/хв (кожна колонка обладнана 8 - ма пістолетами для 

нафтопродуктів) та 1 заправну колонку дизпалива (TIR) із продуктивністю пістолетів 120 л/хв 
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(колонка обладнана двома пістолетами). 

Паливозаправний комплекс ЗВГ (АГЗП). 

У складі АГЗП передбачено: 

- блок заправки автотранспорту зрідженим вуглеводним газом, який складається з підземного 

резервуару об'ємом 19,99 м
3
 , насоса продуктивністю до 3 м

3
/год з максимальним тиском рівним 

1,2 - 1,5 МПа), заправних колонок, трубопровідної обв'язки та арматури. 

Максимальна кількість заправок автотранспорту 200 заправок за добу. 

Зріджений вуглеводний газ (ЗВГ) на АГЗП доставляється в автоцистернах. Злив ЗВГ з 

автоцистерни в резервуар здійснюється насосом, встановленим на автоцистерні, або насосом 

встановленим на заправний вузол. Автоцистерна зливається на відстані 5 м від ємностей за 

допомогою гнучких рукавів довжиною 10 м. Для скидання газу запроектована свіча висотою 3 м 

від рівня землі. 

Дві газорозподільні виносні колонки. Труби рідкої та парової фаз прокладаються до виносної 

колонки підземно. 

Для зливу ЗВГ із автоцистерни в резервуар необхідно: 

- встановити автоцистерну на горизонтальну площадку; 

- заглушити двигун; 

- заземлити автоцистерну; 

- зняти заглушки з патрубків рідкої і парової фази заправного вузла; 

- під'єднати гумотканеві рукави по рідкій і паровій фазі заправника; 

- плавно відкрити вентилі на автоцистерні; 

- провести поступово продувку гумотканевих рукавів автозаправника по рідкій і паровій фазі 

короткочасним відкриттям (5-8 секунд) і закриттям; 

-забезпечити з'єднання ємностей автоцистерни і резервуара по рідкій і паровій фазах. 

Наповнення резервуару проходить наступним чином: ЗВГ із автоцистерни заправника поступає 

через фільтр в насос і від нього через зворотний клапан, шарові крани в резервуар. Одночасно 

парова фаза ЗВГ із резервуара поступає в автоцистерну заправника. 

При першому заповнені резервуара ЗВГ скрапленим газом проводиться продувка інертним 

газом у відповідності з інструкцією. 

Зворотній клапан встановлений на трубопроводі рідкої фази ЗВГ вузла заправки резервуара не 

допускає зворотного ходу ЗВГ із стаціонарного заправника газу у випадку обриву гумотканевого 

рукава заправника. 

Швидкісний клапан, встановлений на трубопроводі парової фази ЗВГ вузла заправки 

резервуара, через який при заправці здійснюється прохід парової фази із резервуару в 

автоцистерну заправника, при обриві гумотканевого рукава різкому збільшенню швидкості 

витікання парів ЗВГ перериває вихід парової фази. 

При досягненні максимального верхнього рівня рідинної фази ЗВГ в резервуарі, відповідного 

85% об'єму резервуару, сигналізатор буде видавати сигнал на відключення електродвигуна насоса і 

проступання ЗВГ в резервуар припиняється. 

Після заповнення резервуару запірна арматура перекривається, вентилями і проводиться скид 

тиску із гумотканевих рукавів до атмосфери після чого гумотканеві рукави заправника 

відокремлюються від вузла заправки. 

Забороняється наповнення резервуару шляхом зниження в ньому тиску за рахунок скиду 

парової фази в атмосферу. 

Заправка автомобілів проводиться з резервуарів ЗВГ за допомогою насоса через заправну 

колонку. Кількість газу, що відпускається, контролюється приладом на заправній колонці. АГЗП 

обладнана системою управління, яка здійснює контроль за роботою технологічного обладнання і 

безпечним веденням процесу приймання, зберігання та видачі ЗВГ. 

 

Заправка паливного балона автомобіля проходить наступним чином. 

Рідка фаза ЗВГ із резервуару через шаровий кран поступає до фільтру перед насосом і далі по 

прямолінійній ділянці в насос. 

Парова фаза ЗВГ, яка виділяється на ділянці між резервуаром насосом, накопичується в 
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трубопровід парової фази, підключення до резервуару через шаровий кран. При роботі насоса і 

пониження тиску на вході в насос зворотного руху парової фази із резервуару в фільтр на вході 

насоса не відбувається із-за спрацювання затвора. 

На виході із насоса рідкої фази ЗВГ передбачено редукційний клапан, який підтримує заданий 

тиск за насосом перепуском газу ЗВГ з надмірним тиском в резервуар через шаровий кран. 

Паралельно з цим, ЗВГ із насоса з заданим тиском, що забезпечує редукційний клапан, 

потрапляє до газо роздавальної колонки і там проходить через сепаратор, в якому проводиться 

відділення парової фази, що поступає в резервуар. 

Рідка фаза через паливо роздавальний шланг і кран поступає в паливний балон автомобіля. 

Забороняється наповнення газобалонних автомобілів шляхом зниження в них тиску за рахунок 

скиду парової фази в атмосферу. 

Контроль і управління здійснюється з операторної резервуарів (покажчики рівня). 

Зовнішні установки АГЗП по класу вибухонебезпечної зони по ПУЕ відносяться до класу В-1г 

(радіус вибухонебезпечної зони 8 м.), вибухонебезпечна суміш ЗВГ по ГОСТ 12.1.011-78* 

відноситься до категорії ПА і групи Т1, група виробничих процесів по СНиП 2.09.04-8 7-2 а. 

Трубопроводи, арматура і обладнання прийняті на Ру 1,6 МПа. 

Максимально вірогідний тиск суміші пропан-бутану для автотранспорту і побуту становить 1,6 

МПа. 

Тиск гідровипробування трубопроводів згідно таблиці 42, ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання» 

становить: на міцність 2МПа протягом 1 години; на герметичність 1,6 МПа протягом 0,5 год. 

Видиме падіння тиску не допускається. 

Контроль загазованості парами ЗВГ біля роздавальної колонки, вузла зливу пропан-бутану та 

ємностей з сигналізацією перевищення допустимих концентрацій у відповідності з РД БТ 39-

0147171-003-88 «Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в 

производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой 

промышленности» та ДБН В.2.5-20-2001 « Газопостачання». 

Пульт керування роздавальною колонкою та щит оператора АГЗП встановлюються в 

приміщенні операторної. Зв'язок колонки з операторною передбачено в електротехнічній частині 

проекту. 

Електроживлення (220 В, 50Гц), а також безперебійне живлення системи контролю 

загазованості передбачено в електротехнічній частині проекту. 

 

2.4 Характеристика діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та 

провадження планованої діяльності 

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати після виконання 

внутрішньомайданчикових підготовчих робіт. До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт 

відносяться: 

- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва; 

- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних, 

сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; 

- створення та здавання-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і 

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

споруд; 

- роботи по виносу інженерних мереж; 

- роботи по влаштуванню дорожніх плит над інженерними мережами в зоні заїзду-виїзду, в 

місцях наїзду автотранспортом; 

- земляні роботи (відповідно до чинних нормативних документів) - частина робіт, віднесена у 

ПОБ до стадії підготовчих; 

- вертикальне планування території будівельного майданчика - частина робіт, віднесена у ПОБ 

до стадії підготовчих; 

- роботи по водопостачанню та влаштування тимчасового крану з водою на період 

будівництва; 
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- роботи по електропостачанню та влаштування тимчасового електричного щитка на період 

будівництва; 

- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням, 

засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку. 

- влаштування постійних і тимчасових внутрішньомайданчикових доріг та під'їздів; 

- розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, складського, 

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських 

майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, вторинної сировини; 

- влаштування майданчика для будівельних відходів; 

Підготовчі роботи можуть виконуватись замовником після отримання документа, що посвідчує 

право власності чи користування земельною ділянкою, а також після подання Державній 

архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу повідомлення про початок 

виконання підготовчих робіт. 

Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж можуть виконуватись замовником за 

наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на 

виконання будівельних робіт. 

До основних робіт по будівництву об’єкта дозволяється приступати лише після відведення в 

натурі майданчика для його будівництва. Вертикальне планування будівельного майданчика 

виконується по відмітках згідно креслень ГП. 

Копання котлованів під резервуари виконується з "бровки" екскаваторами ЕО-3322 ємністю 

ковша 0,65 м
3
 із доробкою ґрунту і підчисткою до проектних відміток вручну. Зворотна засипка 

бульдозером Д-606 і частково вручну, для транспортування ґрунту - автосамоскиди КАМАЗ-5510, 

КРАЗ-256Б. Копання траншей - екскаватор ЕО-2621А ємністю ковша 0,25м
3
 із доробкою ґрунту 

вручну. 

При прокладці інженерних мереж необхідно дотримуватись вимог ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди». 

Земляні роботи мають проводитись після розбивки траси трубопроводів і осей споруд. 

Відкриті траншеї слід захищати від попадання в них поверхневих та підземних вод. 

Роботи по прокладці труб слід здійснювати незадовго, одразу після риття траншей. Перед 

прокладкою необхідно перевірити відповідність проекту відміток дна, ширини траншей, 

закладання відкосів, пересвідчитись в завезенні для прокладки труб, фасонних частин до них, 

арматури та інших матеріалів та при необхідності очистити їх від забруднень. 

При прокладці інженерних комунікацій мають бути враховані встановлені проектом міцність і 

щільність стикових з’єднань, стійкість трубопроводів на поворотах і тупіках. 

Прокладка труб в зимовий період на мерзлі ґрунти не дозволяється. 

При прокладці інженерних комунікацій необхідно суворо дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-

2009 ”Охорона праці та промислова безпека в будівництві”. 

Перед початком виконання робіт по прокладці інженерних мереж необхідно розробити проект 

виконання робіт (ПВР). 

Монтаж підземних резервуарів, сталевих ферм, колон навісу і покриття будинку АЗК 

проводити за допомогою стрілового пневмоколісного крану КС-6362. (вантажопідйомністю до 20 

т без опор). Максимальна висота підйому 14,5 м. 

Вага конструктивних елементів:  

- підземні резервуари - 8,4 т; 

- сталеві ферми - макс. 1,4т;  

- металеві колони - 0,80 т. 

Сталеві ферми поставляються на будову готовими секціями і монтуються посекційно на опори 

краном КС - 6362. 

Газовий модуль АГЗП поставляється комплектно і встановлюється за допомогою стрілового 

пневмоколісного крану КС-6362. 
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Монтаж конструкцій можливо проводити безпосередньо з транспортних засобів або з 

попередньою розкладкою конструкцій в зоні дії монтажного механізму на спеціально відведеному 

майданчику. 

На ділянці передбачається відсипка ґрунту. Для ущільнення ґрунту використовується каток на 

пневмоходу Д-326. 

Монтаж електричних мереж виконувати згідно ПУЕ. 

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

Вплив на атмосферне повітря на період  будівельно-монтажних робіт можливий при виконанні 

пересипання ґрунту, робіт по монтажу обладнання (виконання газозварювальних та фарбувальних 

робіт), роз’їзду автотранспорту. 

Для виконання будівельно-монтажних робіт можливо використовувати зварювальні 

електроди типу АНО-4 в кількості до 150кг. Розрахунок наведено в таблиці 2.4.1. 

 

Таблиця 2.4.1 – Розрахунок викиду забруднюючих речовин при проведенні зварювальних 

робіт 

Тип 

електродів 

Час 

роботи, 

год. 

Витрата 

кг 

Витрат

а 

кг 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо)   

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

мангану ) 

г/кг г/с т/рік г/кг г/с т/рік 

АНО-4 190 150 150 5,41 0,001202 0,000812 0,59 0,000131 0,000089 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від двигунів внутрішнього згорання 

автотранспорту 

Розрахунок проводився згідно "Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин 

пересувними джерелами", ТОВ «УкрНТЕК», 2000 р.  

Річні  викиди забруднюючих речовин від автотранспорту розраховуються по формулі: 

Мрік =Mгод*gci* T / 1000 , т/рік 

де: 

Mгод- витрата палива, т/год; 

gci - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від промислової, 

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, кг/т; 

T - час роботи, год  

Секундні  викиди забруднюючих речовин від автотранспорту розраховуються по формулі: 

Мс =Mгод*gci /3600*1000 , г/c 

де: 

Mгод- витрата палива, т/год; 

gci - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від промислової, 

сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, кг/т. 

 

Таблиця 2.4.2 – Розрахунок викидів при маневруванні автотранспорту 
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n
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Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т г/с т г/с т г/с т/рік г/с т 

3 0,002205 0,000278 0,000344 0,000043 0,000996 0,000125 0,000245 0,000031 0,000177 0,000022 
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Розрахунок викидів пилу при пересипці ґрунту та будівельних матеріалів при демонтажі 

обладнання 

Розрахунок проведений згідно методики «Методичний посібник з розрахунку викидів від 

неорганізованих джерел в промисловості і будівельних матеріалів», Новоросійськ, 1987 р. 

Кількість викидів в атмосферу забруднюючих речовин (г/с)при переміщенні ґрунтів в період 

виконання будівельних робіт  розраховується за формулою: 

 

, г/с 

 

де:  

К1 - вагова частка пилової фракції в матеріалі (таблиця 1); 

К2 -  частка пилу, що переходить в аерозоль (таблиця 1); 

К3- коефіцієнт, враховуючий місцеві метеорологічні умови (таблиця 2); 

К4 - коефіцієнт, враховуючий ступінь захищеності вузла від зовнішнього впливу (таблиця 3); 

К5- коефіцієнт, враховуючий вологість матеріалу (таблиця 4); 

К7-  коефіцієнт, враховуючий розмір фракцій матеріалу (таблиця 5); 

B  - коефіцієнт, враховуючий висоту пересипки (таблиця 7); 

G – продуктивність вузла пересипки, т/год. 

 

Розрахунок викидів пилу (г/с) при розвантаженні з автомашини  в найгірших умовах 

= 0,048 г/с 

Розрахунок викидів пилу (т) при розвантаженні з автомашини (час роботи 315 год) 

Q= 0,048 г/c * 315 год * 3600 с/год * 10
-6

 = 0,054 т 

 

Розрахунок викидів пилу (г/с) при перевантаженні будівельних конструкцій 

q = (0,04*0,02*1,2* 1,0* 0,2* 0,1 * 0,5 * 10 * 106)/ 3600 = 0,026 г/с 

Розрахунок викидів пилу (т) при перевантаженні будівельних конструкцій (час роботи 100 

год) 

Q= 0,026 г/c * 150 год * 3600 с/год * 10
-6

 = 0,015 т 

Перелік забруднюючих речовин та їх валові викиди наведені в таблиці 2.4.3. 

 

Таблиця 2.4.3 – Перелік забруднюючих речовин 

Найменування 

забруднюючої речовини 

Код 

речовини 

Клас 

небезпеки 

ГДК, 

мг/м
3 

Секундний 

викид, г/с 

Валовий 

викид,  т 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 
01003/123 3 0,4 0,001202 0,000812 

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

мангану ) 

01104/143 2 0,01 0,000131 0,000089 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) у перерахунку на 

діоксид азоту 

04002/301 3 0,2 0,000996 0,000125 

Оксид вуглецю 06000/337 4 5,0 0,000177 0,000022 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 

05001/330 3 0,5 0,002205 0,000278 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК 26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

11000/2754 4 1,0 0,000344 0,000043 

Речовини у вигляді зважених 

твердих частинок не 
03000/2902 4 0,5 0,074 0,069 

3600

10 6

754321 


GBKKKKKK
q

3600

10406,06,001,00,12,102,005,0 6
q
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Найменування 

забруднюючої речовини 

Код 

речовини 

Клас 

небезпеки 

ГДК, 

мг/м
3 

Секундний 

викид, г/с 

Валовий 

викид,  т 

диференційовані за складом 

Сажа 03000/328 3 0,15 0,000245 0,000031 

 

З метою спрощення виконуваного розрахунку ОНД-86 визначає доцільність проведення 

розрахунку для всіх інгредієнтів, на кожному підприємстві розглядаються тільки ті речовини, 

для яких: 

> 0,1 при Н< 10 м,   > 0,01 Н при Н > 10 м, 

де М - потужність викиду інгредієнту, г/с; 

 ГДКм.р - значення максимально-разової гранично допустимої концентрації, мг/м
3
; 

 Н - середньозважена в висота викиду, м. 

Розрахунок доцільності наведений в таблиці 2.4.4. 

 

Таблиця 2.4.4 – Розрахунок доцільності проведення розрахунку розсіювання по 

забруднюючих речовинах, що викидаються в атмосферне повітря при проведенні будівельно - 

монтажних робіт 

Найменування інгредієнту М, г/с ГДК, 

мг/м
3
 

М/ГДК Коефіцієнт 

доцільності 

Доцільність 

проведення 

розрахунків 

розсіювання 

Залізо та його сполуки (у 

перерахунку на залізо) 

0,001202 0,4 0,0030 0,1 Ні 

Манган та його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

мангану ) 

0,000131 0,01 0,0131 0,1 Ні 

Оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) у перерахунку на діоксид 

азоту 

0,000996 0,2 0,0050 0,1 Ні 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 

0,000177 0,5 0,0004 0,1 Ні 

Оксид вуглецю 0,002205 5,0 0,0004 0,1 Ні 

Вуглеводні насичені С12-С19 

(розчинник РПК 26611 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,000344 1,0 0,0003 0,1 Ні 

Речовини у вигляді зважених 

твердих частинок не 

диференційовані за складом 

0,074 0,5 0,1 0,1 Ні 

Сажа 0,000245 0,15 0,0016 0,1 Ні 

 

Передбачаються природоохоронні заходи, що знижують дію на навколишнє природне 

середовище при проведенні робіт по влаштуванню обладнання: 

- використовуються існуючі під'їзні шляхи до майданчика; 

- вивіз будівельних відходів планується здійснювати за договором із зацікавленими 

організаціями, ліцензованими на дані види діяльності, відповідно до норм і вимог існуючого 

законодавства; 

Викиди забруднюючих речовин будуть здійснюватись неорганізовано та не призведуть до 

наднормативних змін в стані навколишнього середовища та її безпеки. 

 

ПДК

М

ПДК

М
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2.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних впливів  

2.5.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води 

Розрахункові витрати водопостачання та каналізації прийняті: 

- на господарсько-питні потреби у відповідності ДБН В.2.5-64:2012,додаток А, таблиці А2-

А5. 

- на поливання проїздів та зелених насаджень у відповідності ДБН В.2.5-64:2012, додаток 

А, таблиця А2. 

Проектом внутрішньо-майданчикових мереж передбачаються наступні системи 

водопостачання та каналізації. 

- система господарсько-питного водопроводу; 

- система господарсько-побутової каналізації; 

- система дощової каналізації. 

Водопостачання. 

Водозабезпечення комплексу, згідно завдання на проектування, буде здійснюватися за 

привозною схемою. 

Вода, згідно проекту, буде використовуватись: - на господарсько - питні потреби, 

Для поливу території 0,260 м
3
/добу. використовуються очищені дощові стоки з території АЗК. 

Загальна витрата води на об’єкт становить: 260,0 м
3
/рік. 

Внутрішні мережі водопроводу і каналізації операторської з магазином, запроектовані в 

відповідності з прийнятою схемою водопостачання та каналізації майданчика і згідно вимог 

діючих ДБН. 

В операторської, запроектовані такі системи: 

- водопровід господарчо-питний, - В1; 

- мережі гарячого водопостачання - Т3; 

- каналізація побутова К1; 

Розрахункові витрати води на господарче - питне водопостачання обчислені згідно норм 

витрат на 1 споживача та їх кількості. 

Ці витрати в цілому з урахуванням витрат води на потреби гарячого водопостачання 

складають: 0,730 м
3
 /добу; 0,150 м

3
/год; 0,400 л/с.; 

Поливання прилеглої території із розрахунку 0,900 м
3
/доб, здійснюється з резервуара 

накопичувача очищених дощових стоків W=10 м
3
. 

Гаряча вода в операторської готується електроводонагрівачем РК.0 ЕСО 100 V «ARISTON 

=1,5 кВт і забезпечує подачу води до сан. технічного обладнання. 

Ємність запасу води передбачена у приміщенні операторської.  

Каналізація. 

Господарсько-побутова каналізація передбачена для відводу побутових стоків від санітарних 

приладів операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Стоки, 

відповідно до завдання на проектування відводяться до локальних очисних споруд біологічної 

дії, типу «ВІОТАL», продуктивністю 1,5 м
3
/доб. Очищений стік за допомогою тунелю «Graf» (2 

шт.) фільтрується в потік ґрунтових вод. 

Кількість стоків від операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 

складає: 0,740 м
3
/доб; 0,150 м

3
/годину; 2,000 л/с. Мережа господарсько- побутової каналізації 

запроектовані з НПВХ 160 х 4 каналізаційних труб ТУ У В.2.5. - 25.2 - 00203594.036 - 2002. 

Колодязі Д = 1,00 м. встановлюються в місце прийому випуску . Виконуються зі збірних 

залізобетонних елементів по ТП 902 - 09 - 22.84 з установкою чавунних люків ГОСТ 3634 - 80 з 

запірним устроєм та вентиляційними отворами. 

Дощові забруднені стоки з території АЗК збираються у дощоприймачі і відводяться на 

локальні очисні споруди замазучених стоків типу УОК с-3.  

Очищені стоки будуть частково використовуватись для поливу території АЗК, а залишки - 

вивозитись спецавтотранспортом в місця відведені комунальними службами для скидання стоків. 

Очисні споруди дощових стоків. 

З метою виключення викиду поверхневих дощових і талих стічних вод із території АЗК на 

прилеглу територію, даним проектом передбачається будівництво локальних очисних споруд 



17 

 

дощових замазучених стоків типу УОК c -3 корпорації «Енергоресурс - інвест». 

Відведення забруднених стічних вод на очисні споруди передбачається за допомогою 

дощоприймачів. Дощові і талі стічні води забруднені завислими речовинами концентрацією 2000 

мг/л, нафтопродуктами концентрацією 70 мг/л, доступ яких можливий при випадкових проливах 

під час заправки автомашин. 

Потужність очисних споруд розрахована на пропуск стічних вод у кількості 3 л/с. 

Основні характеристики систем водопроводу і каналізації наведені в таблиці 2.5.1. 

 

Таблиця 2.5.1. – Основні характеристики систем водопроводу і каналізації 
№ п/п Найменування характеристик Од.виміру Кількість 

1 Вода питна, та полив території тис.м
3
/рік 0,260 

2 Стічні побутові води м
3
/рік 0,192 

3 Витрати електроенергії (електронагрівачі) тис. кВт год 220,0 

4 Відходи очисних споруд дощового стоку:   

завислі речовини т/рік 0,185 

нафтопродукти т/рік 0,007 

 

2.5.2. Оцінка за видами очікуваного забруднення повітря 

Джерелами негативного впливу на навколишнє природне середовище будуть: 

- процеси зливання, зберігання та реалізації зрідженого вуглеводневого газу (далі – ЗВГ) і 

нафтопродуктів; 

- процеси спалювання органічного палива у двигунах внутрішнього згоряння автотраспорту, 

що обслуговуватиметься. 

 

2.5.3. Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 

Зважаючи на інженерно-геологічну будову ділянки, враховуючи досвід будівництва та 

експлуатації будівель в аналогічних природних умовах, для будівництва будівель та споруд 

автозаправного комплексу передбачено влаштування монолітної залізобетонної плити товщиною 

300 мм з бетону В 20/25, армованою в нижній і верхній зонах арматурними сітками з арматурою 

010 А500 з чарункою 200 х 200 мм, захисний шар бетону товщиною 40 мм. 

Залізобетонна плита виступає на 150 мм. над рівнем землі. 

Фундаменти під навісом - стаканного типу. 

Під резервуари скрапленого газу та рідкого палива запроектована залізобетонна плита. Окремі 

залізобетонні фундаменти запроектовано для насосів та колонок. 

Основою фундаментної плити слугує бетонна підготовка з бетону В 7,5/5 виконана по 

існуючому ґрунту з піску. 

 

2.5.4 Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання 

Відповідно до вимог р. 8 «Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96: 

- застосування сучасного обладнання з шумовими характеристиками, що забезпечують 

допустимі значення шуму на робочих місцях і території підприємства; 

- з'єднання трубопроводів і повітроводів з обладнанням запроектовано через гнучкі вставки; 

- насосне обладнання запроектоване з низьким рівнем шуму; 

- озеленення території, і підтримка зелених насаджень в належному стані, використання їх, як 

природна звукоізоляція. 

Джерела світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання відсутні. 
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3. Виправдані альтернативи планованої діяльності 
Підприємством було розглянуто єдиний варіант розміщення планованої діяльності, на 

ділянці з кадастровим номером 7425585700:03:000:9682, яка розташована в с. Новоселівка, 

Вознесенської сільради, Чернігівського району, Чернігівської області. Земельна ділянка площею 

0,297 га використовується згідно свідоцтва про право власності.  

Технічною альтернативою розглядається встановлення наземного резервуару зберігання 

скрапленого газу ємністю 19,99 м. куб. 

Порівняльна характеристика кількісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря  між плановою діяльністю та технічною альтернативою №1 представлений у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 - Порівняльна характеристика кількісного складу викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря  між плановою діяльністю та технічною альтернативою №1 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Назва речовини 

ГДК 

м.р., 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Викиди від 

планової 

діяльності т/рік  

Викиди від 

технічної 

альтернативи 

№1, т/рік 

1 2 3 4  5 

11000/10304 Пропан 65 - 0,338237 0,364120 

11000/402 Бутан 200 4 0,507356 0,546181 

11000/2704 
Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
5 4 2,882887 2,882887 

11000/2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець 

1,0 4 0,041038 0,041038 

 

Під час розрахунку валових викидів не враховувались викиди від автотранспорту, т.я. їх 

кількість залежить від кількості автомобілів фізичних осіб, що обслуговуватимуться на даній АЗК. 

Відповідно таблиці 3.1 видно, що кількість викидів забруднюючих речовин від впровадження 

технічної альтернативи №1 більші, ніж від планованої діяльності. Для оцінки впливу викидів 

забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря при технічній альтернативі №1 здійснено 

розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері, зроблений з використанням 

автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ+», рекомендованої до 

використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. № 11-6-31 від 

16.02.96 р.), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 

речовин, що утримуються у викидах підприємств», ОНД-86. 

За результатами розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі було виявлено, що концентрація забруднюючих речовин на межі 

нормативної санітарно-захисної зони не перевищує ГДК м.р.  

Впровадження технічної альтернативи № 1 знизить безпечність експлуатації АЗК, зокрема, 

при зберіганні ЗВГ. Приорітетною задачею ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» є реалізація населенню 

якісного палива, а також забезпечення безпеки відвідувачів АЗК.  

Враховуючи зазначене вище - перевага надається плановій діяльності. При впроваджені 

планової діяльності концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної 

зони не перевищують ГДК. 
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4. Поточний стан довкілля (базовий сценарій) та його ймовірної зміни без 

здійснення планованої діяльності 
4.1 Клімат і мікроклімат 

4.1.1 Характеристика кліматичної зони розміщення планованої діяльності 

Клімат району робіт помірно-континентальний, будівельно-кліматична зона нормальна, 

кліматичний підрайон II В. 

В формуванні клімату визначну роль відіграють повітряні маси, що надходять з Атлантики, 

Арктичного басейну, або формуються над континентальним простором Євразії. Атмосферна 

циркуляція є одним з головних кліматоутворюючих чинників. Загалом переважає антициклонічна 

діяльність, якій властива стійка, безхмарна погода. 

За даними багаторічних спостережень середня температура найбільш холодного місяця січня 

становить — 8,2°С, самого теплого місяця липня +27,0°С . 

Абсолютний мінімум температури зафіксований в січні -35°С, абсолютний максимум в липні 

+39°С. Стійкий перехід температури повітря через 0°С спостерігається восени 20 листопада, 

навесні - 20 березня. 

Середня тривалість безморозного періоду становить 159-180 днів. 

Сніговий покрив утворюється кожного року. Середня тривалість періоду зі стійким сніговим 

покривом з 22 грудня по 14 березня. Висота снігового покриву коливається від 10 см (в грудні) до 

74 см (в лютому). Тривалість снігового періоду та його висота за останні десятиріччя зменшилися 

порівняно з початком XX ст. В окремі теплі зими сніговий покрив може тривалий час бути 

відсутній. 

Середня глибина промерзання ґрунту взимку - 70 см, найбільша - 145 см, найменша - 20 см. 

Середня дата повного відтавання ґрунту - 26 березня. 

Середньорічна кількість атмосферних опадів - 640 мм. 

Відносна вологість досягає свого максимуму восени і взимку - 80-85%. Посушливих днів з 

відносною вологістю менше 30% в середньому за рік буває від 15 до 20, з них більшість припадає 

на травень. 

Взимку переважають вітри західного напрямку, а влітку - північного. Середньорічна швидкість 

вітру дорівнює 2,7 м/сек, найбільша відмічається в лютому - 4,3 м/сек, а найменша - в серпні 1,6 

м/сек. Найбільша кількість днів з сильними вітрами припадає на лютий-березень, найменша - на 

вересень.  

Згідно ДБН В. 1.2-2:2006 “Навантаження і впливи. Норми проектування” значення снігового 

навантаження S0=1580 Па, що дорівнює вазі снігового покриву на 1 м
2
 поверхні ґрунту, яке може 

бути перевищене у середньому один раз за 50 років. 

Характеристичне значення вітрового тиску W0=380 Па, що дорівнює середній (статичній) 

складовій тиску вітру на висоті 10 м над поверхнею землі, який може бути перевищений у 

середньому один раз за 50 років. 

Характеристичне значення товщини стінки ожеледі b=19 мм, яке перевищується в середньому 

один раз за 50 років, на елементах кругового перерізу діаметром 10 мм, розташованих на висоті 10 

м над поверхнею землі. 

Характеристичне значення нормального тиску вітру на вкриті ожеледдю елементи WB = 160 Па 

на висоті 10 м над поверхнею землі, яке перевищується один раз за 50 років. 

Нормативна глибина промерзання ґрунтів складає 1,1 м. 

Метеорологічні характеристики території розташування проектованого АЗК  наведені в таблиці 

4.1.1.1. 

Таблиця 4.1.1.1 - Метеорологічні характеристики території розташування проектованого 

АЗК 

№ п/п Назва характеристик Величина 

1 Коефіцієнт, залежний від стратифікації атмосфери А 180 

2 Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

3 Середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця року, 

град. С 

липень +27,0 

4 Середня максимальна температура повітря найбільш холодного місяця року, 

град. С 

Січень – 8,2 
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5 Середня роза вітрів %  

6 Північ 15 

7 Північний схід 8 

8 Схід 14 

9 Південний схід 9 

10 Південь 13 

11 Південний захід 10 

12 Захід 17 

13 Північний захід 14 

14 Швидкість вітру по середнім багаторічним даним, повторюваність 

перевищення якої складає 5% 

6-7 м/с 

 

4.2 Повітряне середовище 

4.2.1. Характеристика пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин 

Від планованої діяльності передбачений викид забруднюючих речовин, що наведений в таблиці 

4.2.1.1. 

Таблиця 4.2.1.1 – Забруднюючі речовини від проектованого АЗК 

Код забруднюючої 

речовини 

Назва речовини 

ГДК м.р., мг/м
3
 Клас небезпеки 

1 2 3 4 

11000/10304 Пропан 65 - 

11000/402 Бутан 200 4 

11000/2704 
Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на 

вуглець) 
5 4 

11000/2754 
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 

і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 
1,0 4 

 

Враховуючи, що пости спостереження на даній території відсутні, значення розрахункових 

фонових концентрацій забруднюючих речовин (0,4 часток ГДК) прийнято згідно п.1.3 Наказу 

Міністерства екології та природних ресурсів України №286 від 30.07.2001р., зареєстрованого в 

Міністерстві  юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 700/5891 «Величина фонової концентрації, 

визначена за даними фактичних  спостережень, - це статистично достовірна максимальна разова 

концентрація (середня за 20 хвилин); визначена розрахунковим шляхом - значення, що 

обчислюється множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,4 (у 

відповідності до "Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий", затвердженої Головою Держкомгідромету СРСР від 4 

серпня 1986 р. № 192 (далі - ОНД-86)». 

- Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) – 2,0 мг/м
3
 ; 

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

органічний вуглець – 0,4 мг/м
3 
 

- Пропан – 26,0 мг/м
3
; 

- Бутан – 80,0 
 
мг/м

3
. 

 

4.2 Геологічне середовище 

4.2.1. Загальна характеристика основних елементів геологічної, структурно-тектонічної будови, 

геоморфологічних особливостей та ландшафтів 

Територія, яка планується під будівництво АЗК вільна від забудови. На території відсутні зелені 

насадження, що підлягають видаленню.  

Територія Чернігівської області розташована в зоні зчленування північно- східного схилу 

Українського кристалічного щита та південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини, 

границею між ними є Київський розлом Дніпровської розломної зони, який має північно-східне 

простягання. 

Майже вся область входить до складу Придніпровської низовини, лише невелика частина на 

північному сході – до складу Середньої височини. Чернігівські землі лежать у лісовій смузі – це 
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так зване Чернігівське Полісся, в якому інколи вирізняють ще Новгород-Сіверське Полісся. 

Чернігівщина являє собою легко хвилясту рівнину, яка має загальний похил із північного сходу на 

південний захід. Рівнини розчленовані долинами рік до 50 м. На вододілах і терасах наявні досить 

великі лесові острови з розвиненою яружною ерозією. Крейдове підніжжя та ерозійний краєвид 

поширені в лісостепу, а також на південному сході Новгород-Сіверського Полісся. Зазначена 

рельєфна смуга є переходом до Середньої височини. 

Корисні копалини області – вуглеводні, торф, фосфорити, крейда, вапняки, каолін. 

Близько 4,5 % території Чернігівщини становлять торф’яники. Найбільші з них – Замгай, 

Остерське, Сновське, Смолянка. Ґрунти в північній (поліській) частині чернігівських земель 

переважно дерново-підзолисті, а також сірі й світло-сірі опідзолені та торф’яно-болотисті; у смузі 

лісостепу – чорноземи. 

Область лежить у зонах мішаних лісів і лісостепу. Загальна площа земель лісового фонду 

становить 740,3 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 663,1 тис. га. Відсоток 

вкритих лісом площ у різних районах неоднаковий: лісистість у північній частині – 20-41 % від 

загальної площі району, південних – 7-20 %. 

На півночі Чернігівщини переважають мішані ліси – сосна, дуб, береза, осика, чорна вільха, 

граб (лише в західній частині), тополя; в південному лісостепу – невеликі, переважно, дубові ліси. 

В основі геологічного розрізу залягають магматичні та метаморфічні породи архею та нижнього 

протерозою, які перекриті чохлом осадових утворень палеозою, мезозою та кайнозою. 

Практичний інтерес в інженерно-геологічному відношенні на ділянці вишукувань мають 

сучасні утворення та відклади четвертинної системи, з яких складена верхня товща розрізу. 

Представлені ці утворення ґрунтово-рослинним шаром, насипним ґрунтом та алювіально-

делювіальними, і озерно-болотними відкладами, а саме пісками, супісками суглинками та 

глинами. 

Гідрогеологічні умови району робіт визначаються в основному геологічною будовою та фізико-

географічними факторами. 

В гідрогеологічному відношенні територія досліджень розташована в межах правобережної 

першої надзаплавної тераси р. Десна, для якого типовим є розвиток водоносних горизонтів, що 

приурочені до руслових та лімничних відкладів, які гідравлічно пов’язані з рівнем води в р. Десна. 

Перший від поверхні водоносний горизонт пов’язаний із четвертинними відкладами, живлення 

його відбувається в основному за рахунок атмосферних опадів.  

Територія робіт являє собою ділянку прямокутної форми, розміром ~ 80*30 м, що розташована 

вздовж вулиці Шевченка, яка виходить на автотрасу «Чернігів-Сосниця-Мена» в межах 

землекористування Вознесенської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. 

Ділянка рівна. Абсолютні відмітки ділянки коливаються в межах 112,5— 113,5 м із загальним 

уклоном в північно-східному напрямку. 

Відповідно до карт загального сейсмічного районування території України (ЗСР-2004), які 

приведені в Додатках ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України", район 

вишукувань відноситься до зони інтенсивності струсів для середніх ґрунтових умов за шкалою 

М8К-64 - 6 балів (карта ЗСР 2004-А - імовірність 10% перевищення сейсмічної інтенсивності 

протягом 50 років, або один раз за 500 років) при віднесенні споруд, що проектуються, до класу 

наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) згідно ДБН В. 1.2-14-2009 “Загальні принципи 

забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ”. 

Категорія грунтів за сейсмічними властивостями - III. 

В геологічній будові території вишукувань до розвіданої глибини 8,0 м приймають участь 

сучасні та четвертинні відклади. 

Четвертинна система представлена алювіально-делювіальними (adPIII) та озерно-болотними 

(lPIII; bPIII) відкладами. 

Загальна геологічна будова ділянки представлена (зверху вниз): 

сучасні відклади - (е-ІV) 

- шар грунтово-рослинний - представлений супіском, брудно-сірого кольору з домішко 

органічної речовини 5-8%. Залягає в інтервалах глибин 0,0 - 1,4 м, потужністю 0,4 - 0,9 м. 
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Розповсюджений по всій площі ділянки. В районі розташуваня св. №1 в північно-західній частині 

ділянки ГРШ частково перекритий шаром насипного грунту потужністю до 0,5 м. 

- (t-ІV) грунт насипний - представлений сумішшю супіску та піску брудно-сірого кольору з 

домішкою будівельного сміття до 2-5%. Зустрінутий в північно-західній частині ділянки в районі 

розташування св. №1 в інтервалах глибин 0,0-1,5 м, потужністю до 0,5 м 

четвертинні алювіально-делювіальні відклади - (adPIII) 

- пісок сірувато-жовтий, мілкий, від малого ступеню водонасичення до насиченого водою, 

середньої щільності. Залягає в інтервалах глибин 0,4-2,8 м, потужністю 1,2-1,7 м. 

Розповсюджений по всій площі ділянки 

- супісок сірувато-жовтий та темно-сірий, пластичний та текучий. Залягає в східній частині 

ділянки в районі розташування св. №№1 та З.у вигляді двох лінзовидних прошарків, які 

виклинюються в західному напрямку.(В західній частині ділянки, в районі розташування св. №2 

прошарки супіску відсутні). Верхній прошарок перебуває у пластичному стані та частково 

розчленяє товщу пісків, а нижній перебуває у текучому стані та її підстилає. Верхній прошарок 

залягає в інтервалах глибин 0,8-2,0 м, потужністю 0,3-0,4 м; нижній відповідно в інтервалах 2,8-

3,9 м, потужністю 1,1м. 

Необхідно відмітити, що ніжній прошарок супіску має незначний домішок органічної речовини 

- 2%. 

- (bPIII) глина чорна, заторфована, текуча з домішкою органічної речовини 13-22%. Залягає в 

інтервалах глибин 2,0-5,8 м, потужністю 1,4-1,9 м. Розповсюджена по всій площі ділянки. 

четвертинні лімничні відклади (gPIII) 

- суглинок озерний, голубувато-сірий з вкл. битої черепашки; від тугопластичної до 

мякопластичної консистенції, яку він набуває з глибиною. Залягає в інтервалах глибин 3,4 - 8,0 м, 

розкритою потужністю 2,2-4,6 м. Розповсюджений по всій площі ділянки. 

Залягання літологічних шарів в цілому горизонтальне. 

Зважаючи на інженерно-геологічну будову ділянки, враховуючи досвід будівництва та 

експлуатації будівель в аналогічних природних умовах, для будівництва будівель та споруд 

автозаправного комплексу передбачено влаштування монолітної залізобетонної плити товщиною 

300 мм з бетону В 20/25, армованою в нижній і верхній зонах арматурними сітками з арматурою 

010 А500 з чарункою 200 х 200 мм, захисний шар бетону товщиною 40 мм. 

Залізобетонна плита виступає на 150 мм. над рівнем землі. 

Фундаменти під навісом - стаканного типу. 

Під резервуари скрапленого газу та рідкого палива запроектована залізобетонна плита. Окремі 

залізобетонні фундаменти запроектовано для насосів та колонок. 

Основою фундаментної плити слугує бетонна підготовка з бетону В 7,5/5 виконана по 

існуючому ґрунту з піску. 

Ділянка робіт за результатами вишукувань відноситься до потенційно підтоплювальної 

території. 

Несприятливим в інженерно-геологічному відношенні фактором є присутність на ділянці 

заторфованих грунтів в текучому стані, а саме супісків ІГЕ-4а, з домішкою органічної речовини 

0,2%, та глин з домішкою органічної речовини - 13-22%, котрі практично не володіють несучими 

властивостями. 

Техногенними факторами, що можуть спричинити зміни фізико-механічних властивостей 

грунтів, є розробка грунтів методами, що порушують їх структуру, надмірне їх зволоження під час 

будівництва та експлуатації споруд. 

При виконанні будівельних робіт необхідно дотримуватись вимог нормативних документів, що 

дозволить виключити негативний вплив техногенних факторів та порушення структури грунту.  

 

4.3 Водне середовище 

4.3.1 Загальні відомості про водні об'єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів і 

господарського використання 

Чернігівська область розташована на крайній півночі Лівобережної України. Протяжність 

території із заходу на схід становить 180 км, з півночі на південь – 220 км. Загальна площа складає 
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31,9 тис. км
2
, що становить 5,3 % території країни. За цим показником Чернігівщина посідає друге 

місце в Україні, середня щільність населення області – 32 особи на 1 км
2
. 

На заході й північному заході Чернігівщина межує з Гомельською областю республіки Білорусь, 

на півночі – з Брянською областю Російської Федерації, на сході – із Сумською, на півдні – з 

Полтавською, на південному заході – з Київською областями України. Область розташована на 

правому березі Десни поблизу столиці нашої країни. Обласний центр – Чернігів, де станом на 01. 

01. 2019 проживає 288,2 тис. жителів. 

Чернігівщина є однією з найбагатших за запасами водних ресурсів. Усього на території області 

протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км, в т.ч. 2 великі річки – 629 км, 8 середніх – 723 

км, 1560 малих – 7017 км. Усі вони належать до басейну річки Дніпро, яка протікає вздовж 

західних меж області. Головна річка Чернігівщини – Десна, яка тече з північного сходу на 

південний захід. Її ліві притоки – Сейм, Доч, Остер; праві – Убідь, Мена, Снов, Білоус. На 

північному заході тече річка Сож (притока Дніпра), а на півдні – Удай (притока Сули). 

 

Гідрографічна мережа Чернігівщини належить до басейнів великих річок Десна та Дніпро. Ці 

басейни згідно з Державним водним кадастром у межах області розбито на водогосподарські 

ділянки (басейн р. Дніпро – 7 ділянок, басейн р. Десна – 6 ділянок).  

Загальна площа земель водного фонду становить 197,714 тис. га, в тому числі площа 

відкритих заболочених земель – 129,691 тис. га.  

Площі, зайняті водними об’єктами, становлять 68,023 тис. га, в тому числі: річками та 

струмками – 17,696 тис. га, озерами та прибережними замкнутими водоймами – 10,293 тис. га, 

ставками та водосховищами – 29,704 тис. га, штучними водотоками – 10,330 га.  

Усього на території області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км. Відповідно до 

класифікації річок України всі річки Чернігівщини поділяються на: 2 великі річки – Дніпро (124 

км) та Десна (505 км), 8 середніх – Сож, Трубіж, Супій, Удай, Судость, Сейм, Снов, Остер 

(загальна протяжність 723 км), 1560 малих річок (загальна протяжність 7017 км), з яких 160 

мають довжину більше 10 км.  

Головною водною артерією області являється р. Десна. Вона ж є лівобережною притокою р. 

Дніпро першого порядку, яка впадає в нього на відстані 894 км від гирла, на 10 км вище по течії 

від Києва. Загальна довжина річки в межах України 575 км, з яких 70 км – протяжність 

територією Київської області, 468 км – Чернігівської та 37 км – на кордоні Чернігівської та 

Сумської областей.  

До основних приток р. Десна відносяться середні річки Судость (довжина в межах області – 

17 км), Снов (190 км), Остер (195 км) та Сейм (в межах України – 228 км, з них в межах 

Чернігівщини – 56 км, Сумщини – 167 км).  

Витоки таких великих та середніх річок, як Дніпро, Десна, Сож, Судость та Сейм знаходяться 

на території сусідніх областей Російської Федерації і Республіки Білорусь, тобто є 

транскордонними.  

Для регулювання річкового стоку з метою його рівномірного розподілу в часі і просторі в 

області функціонують штучні водойми – водосховища та ставки. В основному вони розміщені у 

південно-східних районах (Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, 

Талалаївському), для яких характерна яружно-балочна форма рельєфу. Для районів Поліської 

природно-кліматичної зони характерна велика кількість ставків-копаней, для районів лісостепу – 

руслових ставків.  

Усього на Чернігівщині функціонує 18 водосховищ загальною площею водного дзеркала 

1,7097 тис. га і об’ємом 38,9343 тис. м
3
.  

Крім того, на території Чернігівської області побудовано штучних 1807 ставків (площею понад 

пів гектара), сумарним об’ємом 147,4055 млн м
3
 та загальною площею водного дзеркала 

8,9597га.  

Використовуються ставки, в основному, для риборозведення, рибогосподарських потреб, а 

також як протиерозійні і протипожежні водойми.  

В області налічується 1324 озера сумарним об’ємом 136,50 млн м
3
 та площею водного 

дзеркала 6524,6 га. З них 124 озера знаходиться у басейні р. Дніпро (сумарний об’єм 14,94 млн 
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м
3
, площа водного дзеркала – 952,6 га) та 1200 озер – у басейні р. Десна (сумарний об’єм 

121,56млн м
3
 , площа водного дзеркала – 5572,0 га).  

Живлення озер здійснюється водами різного походження: атмосферні опади, поверхневий стік 

з прилеглого водозбору, підземні води у вигляді джерел. Частина озер має постійний зв’язок з 

річками, що протікають поруч, через рукави, протоки та стариці. Озера, як правило, заростають 

водно-болотною рослинністю, а береги – чагарниками, тому потребують розчищення.  

Технічний стан водойм області визначений як задовільний, але більшість гідротехнічних 

споруд на них потребує проведення ремонтно-відновлювальних робіт. 

Упродовж останніх років на території Чернігівської області підтоплення природного та 

техногенного походження, в залежності від кліматичних умов, можуть зазнавати 43 сільські 

населені пункти на території Борзнянського (2), Городнянського (1), Коропського (2), Менського 

(4), Новгород-Сіверського (5), Ріпкинського (9), Сосницького (13), Чернігівського (7) районів, а 

також понижені місця м. Чернігова (річковий порт, прибережна смуга р. Стрижень). Загальній 

площа підтоплення складає 150 км
2
. Найінтенсивніше процеси підтоплення відбуваються на 

територіях, що прилягають до заплав річок, ділянок у зонах впливу водосховищ та каналів. 

Ділянки природного підтоплення земель в області розташовані в основному в межах заплав р. 

Дніпро (Чернігівський район), р. Десна (Сосницький район), р. Сейм (Бахмацький та 

Борзнянський райони), р. Снов (Сновський та Городнянський райони) р. Білоус (Чернігівський 

район) та на територіях з природними пониженнями рельєфу.  

Руслові процеси на річках Десна, Дніпро та Сож, що спостерігаються в межах області, мають 

досить високу динаміку переформування берегів та суттєво впливають на екологічну 

напруженість прилеглої до річки території, несуть загрозу втрати сільськогосподарських земель, 

територій населених пунктів, господарських об’єктів, житлових будівель, транспортних 

комунікацій (доріг, переходів трубопроводів, ліній зв’язку тощо). Найбільш динамічно 

переформування берегів спостерігається на р. Десна, яка відноситься до річок, що мають 

найменшу стійкість русла і відповідно найбільшу інтенсивність переформування берегів. 

Найбільш водонебезпечна ситуація простежується на наступних ділянках: біля с. Велике Устя 

Сосницького району (лівий берег р. Десна), біля смт Любеч Ріпкинського району (лівий берег р. 

Дніпро), біля с. Скиток Ріпкинського району (лівий берег р. Сож). 

Чернігівщина в геоструктуровому відношенні розташована в межах Дніпровсько-Донецького 

артезіанського басейну. 

Основні водоносні горизонти підземних питних і технічних вод приурочені до відкладів: 

четвертинних, представлених середньо-крупнозернистими пісками; палеогенових, представлених 

дрібно-різнозернистими пісками; верхньо- та нижньокрейдяних, представлених дрібно-

різнозернистими пісками й крейдою; юрських, представлених середньо-різнозернистими 

пісками. 

За хімічним складом води гідрокарбонатні натрієві, магнієво-кальцієві, кальцієво-натрієві. 

Усі водоносні горизонти підземних вод є водними об’єктами загальнодержавного значення. 

Чернігівська область забезпечена підземними водними ресурсами в достатній мірі. 

На питні та санітарно-побутові потреби населення в області використовуються лише підземні 

води.  

Горизонт ґрунтових вод в межах ділянки, розкритий всіма свердловинами на глибинах 2,4-

2,8м, що відповідає абсолютній відмітці 110,0 м. Горизонт безнапірний та приурочений до шару 

алювіально-делювіальних супісків та за торфованих супісків, а також у своїй верхній частині, 

частково до шару алювіально-делювіальних пісків. Потужність горизонту становить 1,4-3,3 м. 

Водотривким шаром слугує горизонт озерних суглинків, які з покрівлі мають туго пластичну 

консистенцію, та з глибиною набувають м’якопластичного стану. Це пояснюється вочевидь 

наявністю нижчзалягаючого водоносного горизонту, котрий на пройдену свердловинами глибину 

- 8,0 м, не розкритий. Поповнення горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів, та в 

період паводку додатково за рахунок підпору зі сторони р. Десна. Розвантаження в південному 

напрямку в сторону р. Десна. 

В весняно-осінній період, а також під час довготривалих та інтенсивних атмосферних опадів 

рівень ґрунтових вод може піднятись на 0,2-0,5 м вище від нині зафіксованого. В період паводку 
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рівень ґрунтових вод буде напряму залежати від рівня води в р. Десна. 

За хімічним складом ґрунтові води відносяться до гідрокарбонатно- хлоридно-кальцієвого 

типу з мінералізацією 0,32 г/дм . По вмісту агресивної вуглекислоти води не агресивні для 

споруд, що розміщені в ґрунтах з Кф > 0,1 м/добу При марці бетону ПО водопроникності W4 – 

W20; не агресивні щодо арматури залізобетонних конструкцій при постійному зануренні, та слабо 

агресивні при періодичному замоченні, відповідно ДСТУ Б.В.2.6-145:2010. 

Ділянка робіт за результатами вишукувань відноситься до потенційно підтоплювальної 

території. 

Найближчі водні об’єкти  

- Озеро Старуха, на відстані 1,7 км на південь; 

- Озеро Гребля, на відстані 2,57 км у південно – західному напрямку; 

- Притоки р. Десна на відстані 1,0 км на південний схід; 

- р. Десна, що розташована на відстані близько 2,55 км у південно - західному напрямку.  

- Затоплений кар’єр на відстані 1,0 км у східному напрямку. 

Скидання стічних вод у водойми з території об’єкта не відбуватиметься. 

Водозабезпечення АЗК буде здійснюватися привозною водою. Загальна витрата води на об’єкт 

становить: 260,0 м
3
/рік. Для забезпечення санітарно-побутових потреб працівників та клієнтів 

АЗК передбачаються санвузли. Зібрані фекальні стоки підлягають вивезенню із визначеною 

періодичністю. Для поливу території 0,260 м
3
/доб. використовуються очищені дощові стоки з 

території АЗК. 
 

4.4 Ґрунти 

4.4.1. Особливості землекористування в зоні планованої діяльності 

У фізико-географічному відношенні район вишукувань відноситься до області Чернігівського 

полісся, Любецько-Чернігівського району. 

В геоморфологічному відношенні ділянка розташована в межах правобережної першої 

надзаплавної тераси р. Десна. 

Середня висота над рівнем моря – 120 м, на північному сході – 200 м, на південному заході – 

120-150 м. Максимальна відмітка – 222 м (біля с. Березова Гать Новгород-Сіверського району). 

Майже вся область входить до складу Придніпровської низовини, лише невелика частина на 

північному сході – до складу Середньої височини. Чернігівські землі лежать у лісовій смузі – це 

так зване Чернігівське Полісся, в якому інколи вирізняють ще Новгород-Сіверське Полісся. 

Чернігівщина являє собою легко хвилясту рівнину, яка має загальний похил із північного сходу на 

південний захід. Рівнини розчленовані долинами рік до 50 м. На вододілах і терасах наявні досить 

великі лесові острови з розвиненою яружною ерозією. Крейдове підніжжя та ерозійний краєвид 

поширені в лісостепу, а також на південному сході Новгород-Сіверського Полісся. Зазначена 

рельєфна смуга є переходом до Середньої височини. 

На півночі області переважають дерново-підзолисті ґрунти, а також сірі й світло-сірі опідзолені 

та торф’яно-болотисті, на півдні – чорноземи. Клімат помірно континентальний. Середня 

температура липня – від 18,4 до 19,9°С, січня – від мінус 6 до мінус 8°С. Період із 

середньодобовою температурою понад 10°С – 150-160 днів на рік. Річне число атмосферних 

опадів 500-600 мм. 

Структура земельного фонду свідчить, що 2060,4 тис. га (64,6 %) зайнято 

сільськогосподарськими угіддями; ліси та інші лісовкриті площі по області становлять 700,0 тис. 

га (21,9 %.); чагарникова рослинність природного походження – 47,8 тис. га (1,5 %); забудовані 

землі – 127,7 тис. га (4,0 %); відкриті заболочені землі – 126,3 тис. га (4,0 %); відкриті землі без 

рослинного покриву складають 27,4 тис. га (0,9 %); території, що покриті поверхневими водами, – 

67,8 тис. га (2,1 %); інші землі – 32,9 тис. га (1,0 %). 

Практичний інтерес в інженерно-геологічному відношенні на ділянці вишукувань мають 

сучасні утворення та відклади четвертинної системи, з яких складена верхня товща розрізу. 

Представлені ці утворення ґрунтово-рослинним шаром, насипним ґрунтом та алювіально-

делювіальними, і озерно-болотними відкладами, а саме пісками, супісками суглинками та 

глинами. 
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В геологічній будові території вишукувань до розвіданої глибини 8,0 м приймають участь 

сучасні та четвертинні відклади. 

Четвертинна система представлена алювіально-делювіальними (adPIII) та озерно-болотними 

(lPIII; bPIII) відкладами. 

За результатами камерального опрацювання матеріалів польових інженерно-геологічних та 

лабораторних робіт в геологічному розрізі території вишукувань виділено 7 інженерно-

геологічних елементів (ІГЕ): 

- ІГЕ-1 и-ІУ). Ґрунт насипний - представлений сумішшю супіску та піску брудно-сірого 

кольору з домішкою будівельного сміття до 2-5%; п. 9а. 

- ІГЕ-2 (е-ІУ). Шар ґрунтово-рослинний - представлений супіском, брудно-сірого кольору з 

домішко органічної речовини 5-8%; п. 9а. 

- ІГЕ-3 ((КІР111). ПІСОК сірувато-жовтий, мілкий, від малого ступеню водонасичення до 

насиченого водою, середньої щільності; п. 29а. 

- ІГЕ-4(а(ІРш). Супісок сірувато-жовтий, пластичний; п. 366. 

- ІГЕ-4а(асІРш). Супісок темно-сірий до чорного, текучий з домішкою органічної речовини 

— 2%; п. 366. 

- ІЕЕ-5(ЬРш). Глина чорна, заторфована, текуча з домішкою органічної речовини 13-22%; п. 

8г. 

- ІГЕ-б(ІРш) Суглинок озерний, голубувато-сірий з вкл. битої черепашки; від тугопластичної 

до м’якопластичної консистенції, яку він набуває з глибиною.; п. 356. 

Розділення товщі ґрунтів на інженерно-геологічні елементи виконано за ДСТУ Б В.2.1-5-96 

(ТОСТ 20522-96) “Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань”. 

Фізико-механічні властивості ґрунтів для виділених інженерно-геологічних елементів 

подаються за результатами лабораторних випробувань ґрунтів , з врахуванням вимог і положень 

ДБН В. 1.2-10-2009 “Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування”. 

Фізико-механічні характеристики ґрунтів ІГЕ-1 (ґрунт насипний) та ІГЕ-2 (шар ґрунтово-

рослинний) - не визначалися, так як ці ґрунти будуть вилучені, та не зможуть сказати впливу на 

фундаменти запроектованих споруд. 

Нормативні та розрахункові характеристики фізико-механічних властивостей ґрунтів приведені 

в таблиці 1. 

Згідно Наказу Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів № 245 від 06.10.2003 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0979-03) ґрунти під шифром 160, виявлені під час 

камерального опрацювання матеріалів польових інженерно-геологічних та лабораторних робіт в 

геологічному розрізі території вишукувань не відносяться до особливо цінних земель. 
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Рисунок 2 – Скріншот ділянки 7425585700:03:000:9682 (інформація отримана на сайті 

публічної кадастрової карти України, вигляд екрану станом на 13.05.2020 за 

посиланням https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, використано шари 1) оглядова карта, 2) 

кадастровий поділ, 3) ґрунти). 

Відповідно до карт загального сейсмічного районування території України (ЗСР-2004), які 

приведені в Додатках ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України", район 

вишукувань відноситься до зони інтенсивності струсів для середніх ґрунтових умов за шкалою 

М8К-64 - 6 балів (карта ЗСР 2004-А - імовірність 10% перевищення сейсмічної інтенсивності 

протягом 50 років, або один раз за 500 років) при віднесенні споруд, що проектуються, до класу 

наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) згідно ДБН В. 1.2-14-2009 “Загальні принципи 

забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та 

основ”. 

Категорія грунтів за сейсмічними властивостями - III. 

За інженерно-геологічними умовами район робіт відноситься до III категорії складності (Більше 

4-х різних за літологією шарів грунту. Має присутність лінзовидне залягання та значна ступінь 

неоднорідності грунтів по показникам властивостей що змінюються в плані та по глибині, 

присутні заторфовані грунти, що перебувають в текучому стані); (Додаток Ж, ДБН А.2.1- 1-2008). 

Цей фактор має вирішальний вплив на вибір проектних рішень, ускладнює будівництво та 

експлуатацію споруд. 

Нормативна глибина промерзання ґрунтів складає 1,1м. 

Несприятливим в інженерно-геологічному відношенні фактором є присутність на ділянці 

заторфованих грунтів в текучому стані, а саме супісків ІГЕ-4а, з домішкою органічної речовини 

0,2%, та глин з домішкою органічної речовини - 13-22%, котрі практично не володіють несучими 

властивостями. 

Перед початком будівництва необхідно видалити грунти ІГЕ-1 та ІГЕ-2 (грунт насипний та шар 

грунтово-рослинний) та підняти рівень ділянки шаром насипного грунту потужністю 0,5-2,0 м, в 

залежності від глибини залягання корінних пісків ІГЕ-3. В процесі підсипки необхідно через кожні 

0,5 м проводити пошарове ущільнення насипу. 

Основою для закладення фундаментів споруд АЗС та опорою підземних ємностей для ГСМ 

будуть слугувати грунти ІГЕ-3 (піски) та ІГЕ-4 (супіски). 

В даних інженерно-геологічних умовах найбільш раціональним типом фундаментів для будівлі 

операторської будуть стрічкові фундаменти закладені на більш широку, армовану фундаментну 

подушку при глибині закладення 1,5 м. 
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Ширину фундаментної подушки та потужність цілику грунтів ІГЕ-3 та ІЕЕ-4 (супіски та піски), 

котрий необхідно залишити нетронутим повинна визначити проектна організація в залежності від 

розрахункових навантажень запроектованих споруд. 

Зворотну засипку застійного простору котлованів та комунікаційних траншей проводити 

грунтом, який був видалений при його розробці з пошаровим ущільненням. При цьому 

неприпустиме потрапляння великої кількості твердих відходів будівництва у застійний простір 

Активних небезпечних інженерно-геологічних процесів на ділянці забудови і прилеглій 

території не спостерігається. Ділянка, на якому передбачається будівництво, знаходиться у 

стійкому станіДілянка робіт за результатами вишукувань відноситься до потенційно 

підтоплювальної території. 

Техногенними факторами, що можуть спричинити зміни фізико-механічних властивостей 

грунтів, є розробка грунтів методами, що порушують їх структуру, надмірне їх зволоження під час 

будівництва та експлуатації споруд. 

При виконанні будівельних робіт необхідно дотримуватись вимог нормативних документів, що 

дозволить виключити негативний вплив техногенних факторів та порушення структури грунту. 

 

4.5 Рослинний світ 

Біологічне різноманіття - різноманіття живих організмів Землі на всіх рівнях організації живого 

і в усіх просторово обмежених середовищах існування (наземних, прісноводних, морських), є 

результатом тривалого процесу еволюцій органічного світу. Біорізноманіття тваринного та 

рослинного світу складає основу природних ресурсів, які забезпечують людство продуктами 

харчування, сировиною, медичними препаратами тощо. 

Його збереження й невиснажливе використання в області розглядається як один із пріоритетів у 

сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони природи, невід’ємна складова 

збалансованого економічного і соціального розвитку регіону. 

Одним із основних антропогенних чинників, що негативно впливає на структурні елементи 

екологічної мережі та біорізноманіття Чернігівської області, є значний ступінь господарського 

освоєння її території. Сучасна структура земельного фонду Чернігівщини свідчить про 

надзвичайно високе антропогенне навантаження на природні екосистеми, яке призвело до їх зміни 

та скорочення площ. 

Чернігівщина розташована у зонах Полісся і Лісостепу, що обумовлює лісовий та лісостеповий 

характер її ландшафту. Природна рослинність у даному регіоні збереглася на третині території, 

переважно в поліській частині області. Рослинний світ Чернігівщини характеризується значною 

різноманітністю видового складу та включає понад 900 видів судинних рослин, що становить 

близько 18,4 % від загальної кількості судинних рослин, поширених в Україні. Серед видів лісової 

рослинності поширеними є сосна, ялина, дуб, вільха, береза. Уздовж залізниць, автомобільних 

доріг насаджені лісосмуги, які мають важливе значення для очищення повітря від шкідливих 

викидів транспортних засобів, у підліску росте крушина, ліщина, калина, пухироплідник 

калинолистий. У зниженнях з надмірним зволоженням розвивається болотна рослинність. За 

розміщенням розрізняють болота заплавні, низинні, долинні, притерасні, старих річищ. Найбільш 

поширені серед них – низинні. Болота мають значні запаси торфу. В їхньому рослинному покриві 

переважають трав'яні і трав'яно-мохові угруповання. Поширені осока, очерет, рогіз, тростяниця, 

хвощ, лепеха та інші. З дерев – вільха чорна, менше – береза повисла, сосна звичайна, верба ламка, 

чагарники з верби козячої.  

Активна господарська діяльність людини призвела до значного забруднення довкілля 

шкідливими для всього живого речовинами, 47 часткового, а в деяких місцях повного знищення 

лісів, степів, водойм, луків, родючих ґрунтів тощо. Тварини втратили через це природні 

середовища існування. За останні сторіччя зникли тисячі видів тварин, рослин, грибів, а сотні 

перебувають під загрозою зникнення. Рослини є головною ланкою в біосфері Землі, тому що 

тільки вони здатні утворювати органічні речовини з неорганічних за допомогою енергії сонячного 

випромінювання, збагачуючи при цьому атмосферу киснем. Їх ще називають продуцентами 

(утворюють 150 млрд тонн органічних речовин щорічно). Органічні речовини як джерело 

живлення та енергії необхідні всім живим організмам планети. Вуглекислий газ, який виділяють 
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тварини й людина при диханні, а також той, що надходить в атмосферу при спалюванні палива, 

сміття та розкладанні мертвих залишків, рослини поглинають з повітря при живленні. Тому в 

повітрі зберігається більш-менш постійне співвідношення кисню (21 % загального об’єму газів) і 

вуглекислого газу (0,03 % загального об’єму газів) Для людини рослини створюють необхідне 

середовище існування, є об'єктами естетичного задоволення, важливим джерелом їжі, сировиною 

для промисловості тощо.  

Чернігівська область – один із найбільших за територією регіонів України. Площа області 

становить 31,9 тис. км2 . Площа земель лісового фонду області – 739,5 тис. га, в тому числі вкриті 

лісом землі – 659,9 тис. га, (рис. 5.2.2.1.) та нараховує 56 лісокористувачів. Чернігівщина – лісовий 

край, середня лісистість території області складає 20,9 % і за останні 20 років зросла на 0,6 %. 

Однак лісистість нерівномірна й коливається від 37-41 % (Семенівський, Ріпкинський, 

Корюківський райони), до 8-11 % (Бахмацький, Варвинський, Куликівський, Менський райони). 

Площа земель, вкрита лісом, – 659,9 тис. га. Залежно від основних виконуваних функцій, ліси 

області поділяються на: І – ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

105,4465 тис. га. (15 %); ІІ – рекреаційно оздоровчі ліси 48,5429 тис. га. (7 %); ІІІ – захисні ліси 

182,438 тис. га. (26 %); VI – експлуатаційні ліси 371,6363 тис. га. (52 %). 

Надзвичайно важливою складовою лісового господарства, яка має значний вплив на майбутній 

стан лісів, їхній видовий склад і продуктивність, є комплекс заходів із лісовідновлення та 

лісорозведення. Усі суцільні зруби заліснюються в терміни відповідно до вимог нормативних 

документів. Лісовідновлення на території області проводиться на площах після суцільних рубок, 

створення нових лісів – на непридатних для сільськогосподарського використання землях. 

Основним способом лісовідновлення є створення лісових культур, під природне поновлення 

залишаються незначні території переважно перезволожені зруби листяних порід (вільха, береза, 

осика). 

Чернігівщина багата природними ресурсами цінних видів рослин, у тому числі й лікарських. 

Однак ресурсний потенціал багатьох видів обмежений. З метою раціонального використання, 

відтворення природних і збільшення запасів дикорослих лікарських рослин, їх добування суворо 

лімітується. 

Природна рослинність області багата й різноманітна, вона представлена великою кількістю 

видів вищих і нижчих рослин. Флора – найбеззахисніша перед діяльністю людини, вона дуже 

чутливо реагує на зміни екологічних чинників і є показником їх впливу на природу. Причин 

зникнення окремих видів рослин у природі є декілька: зміна кліматичних умов, випасання худоби, 

косіння, розорювання земель, зривання на букети, використання лікарської сировини, 

висаджування на присадибних ділянках. Тобто найбільший негативний вплив несе діяльність 

людини. У сучасній флорі області налічують понад 1700 видів, з яких 84 занесені до Червоної 

книги України (2009), 10 – до додатків Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі, 25 – до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).  

Для збереження рідкісних видів рослинності в області функціонує 4 ботанічні заказники 

загальнодержавного значення та 96 – місцевого. Значну увагу збереженню видів рослин, занесених 

до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України, 

приділяють і на територіях Ічнянського та Мезинського національних природних парків (далі – 

НПП), регіональних ландшафтних парків (далі – РЛП) «Міжрічинський», «Ялівщина» та 

«Ніжинський». У складі багатої та різноманітної флори на території РЛП «Ніжинський» значне 

місце займають види, які охороняються на різних рівнях – міжнародному (Бернська конвенція), 

державному (Червона книга України) та регіональному. Особливої уваги заслуговує вид із 

Бернської конвенції – маточник болотний. Також на території парку зростають 11 видів судинних 

рослин із Червоної книги України. 

На території Чернігівщини зареєстровано 3 види грибів, занесених до Червоної книги України: 

клаваріадельф товкочиковий, герицій коралоподібний, мутин собачий. 

До Зеленої книги України занесено чимало лісових та водних типів рослинності, що є 

характерними для Чернігівщині. 

Наведемо кілька прикладів угруповань, які охороняються на території області: 
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1. Група асоціацій соснових лісів зеленомохових – Pineta hylocomiosa. Мотиви охорони – 

корінні старі соснові ліси, типові для Українського Полісся, переважання яких обумовлено 

едафічними факторами. Поширення в регіоні – борові тераси річок Десни та Сейму. Фактори, які 

зумовлюють скорочення поширення, – вирубування, пожежі, рекреація. Зазначена група 

охороняється в ландшафтному заказнику місцевого значення «Жорнівський бір» та ботанічних 

заказниках місцевого значення: «Шабалинів бір», «Коропський бір» , «Жовтневий бір». 

2. Група асоціацій дубових лісів ліщинових – Querceta (roboris) corylosa. Мотиви охорони – 

типові старі ділянки лісів із переважанням неморальних широкоареальних видів характерних для 

Лісостепу й півдня Полісся. Поширення в області – центральні та східні регіони нижньої частини 

межиріччя Десна-Сейм. Фактори, які зумовлюють скорочення поширення, – вирубування, пожежі, 

рекреація. Ліси охороняються в ботанічній пам'ятці місцевого значення «Лобанівщина». 

3. Формація сальвінії плаваючої – Salvinieta natantis. Мотиви охорони – рідкісні для України 

угруповання. Поширення – заплавні озера придесення, меліоративні канали. Фактори, які 

викликають скорочення поширення, – осушення та забруднення водойм. 

4. Формація латаття білого – Nymphaeeta albae. Мотиви охорони – типові для України реліктові 

угруповання. Поширення в регіоні – заплава р. Десни, заростаючі меліоративні канали 

центральної частини межиріччя. Фактори, що скорочують поширення, – осушення, меліорація, 

зміна хімічних показників води, збір кореневищ, квіток. 

5. Формація глечиків жовтих – Nuphareta lutea. Мотиви охорони – типові для України реліктові 

угруповання. Поширені в заплавних озерах, меліоративних каналах, лучно-болотяних комплексах 

у 

центральній частині межиріччя. Фактори, що зумовлюють скорочення поширення – осушення, 

надмірне зволоження, зміна хімічних показників води, збір кореневищ, квітів. Необхідні заходи 

охорони – контроль за станом популяцій, створення мережі природно-заповідних територій в 

заплаві р. Десни. 

6. Формація вільхи клейкої (ценози болотного типу) – Alneta (glutinosae) paludosa. Мотивами 

охорони є ценози чорновільшняків, у трав'яному покриві яких домінує рідкісний бореальний вид – 

Calla palustris на південній межі ареалу. Територія поширення – чорновільшняки в заплаві р. Сейм, 

біля х. Дробці Коропського району та в центральній частині межиріччя, біля с. Синявка 

Коропського району. Фактори, які спричиняють скорочення поширення – осушення, рубки. 

Необхідними заходами охорони є створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення з обмеженим режимом лісокористування. 

На території проектованого АЗГ відсутні ділянки зростання рідкісних та зникаючих видів 

рослин, занесених до Червоної книги України. 

 

4.6 Тваринний світ  

Тваринний світ Чернігівщини за своїм видовим складом досить різноманітний і є одним з 

найбагатших серед інших областей країни. Він пройшов складний шлях розвитку упродовж 

геологічної історії й представлений лісовими, лісостеповими, польовими, болотними і водними 

видами. У зв’язку з розширенням господарської діяльності населення, видовий склад тварин 

постійно змінюється, багато з них стають рідкісними та потребують охорони. Різні види тварин 

поширені на території області досить нерівномірно. Це викликано відмінностями умов життя в 

різних її частинах. До них належать особливості клімату, рельєфу, внутрішніх вод, ґрунту, 

рослинності, а також наявність інших представників фауни. Ці чинники взаємодіють між собою, 

забезпечуючи потреби тварин у житлі, їжі, захисті від негоди тощо. Певні види поширені 

переважно там, де найкраще забезпечується їх існування.  

Чернігівщина, перш за все, асоціюється з лісом, типовими мешканцями якого є різноманітні 

ссавці – козуля, лось, олень, кабан, бобер, білка, ондатра, заєць-русак, а типовими хижаками є 

лисиця, єнотоподібний собака, вовк. Своєю різноманітністю виділяються хижаки родини кунячих: 

борсук, норка, куниця, ласка, видра, тхір. Представники комахоїдних ссавців – широковідомі їжак і 

кріт, менше відома бурозубка. Багато рукокрилих ссавців – кажанів, серед яких переважає вухань, 

велика та мала вечірниця. До плазунів відносяться ящірки, змії, черепахи, до земноводних – 

тритони, жаби.  
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У сучасній фауні регіону налічують понад 30 тис. видів. На території області поширені як 

безхребетні, так і хребетні тварини. Серед безхребетних є представники понад 20 типів організмів, 

з яких більшість – найпростіші. Близько 400 видів хребетних тварин, зокрема 80 видів ссавців, 287 

видів птахів, з яких 197 – гніздуючих, 10 видів плазунів, 16видів земноводних, 60 видів риб, 100 

видів молюсків. 

До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово 

перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних 

вод, континентального шельфу та 66 виняткової (морської) економічної зони. Занесені до Червоної 

книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. 

Загальна кількість видів тваринного світу на території області, що охороняються, – 931, з них до 

Червоної книги України занесено 162. Тварини, занесені до Червоної книги України, ссавці: видра 

річкова, норка європейська, рись, горностай; птахи: лелека чорний, лунь польовий, лунь степовий, 

змієїд, орел-карлик, підорлик малий, орлан-білохвіст, журавель сірий, поручайник; риби: стерлядь, 

марена дніпровська, ялець звичайний, карась звичайний, йорж носар. 

Чернігівщину населяє близько 425 видів хребетних тварин, серед яких понад 65 видів ссавців, 

близько 290 вид птахів, більше 45 видів риб. З них до Червоної книги України занесено – 161 вид, 

до списку міжнародного союзу охорони природи – 29 видів, до Європейського червоного списку – 

52 види, до списку видів Бернської конвенції – 390 видів, Бонської конвенції – 30 видів. З 290 

видів птахів 194 гніздяться на території області, 50 є осілими, 207 мають статус пролітних, у групу 

залітних або випадково залітних входить 41, зимуючих – 51. 

На території проектованого АЗК відсутні  зростання рідкісних та зникаючих видів тварин, 

занесених до Червоної книги України. 
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5. Фактори довкілля, які ймовірно зазнають впливу 
Проектований автозаправний комплекс розташовується на земельній ділянці з кадастровим 

номером 7425585700:03:000:9682, яка розташована в с. Новоселівка, Вознесенської сільради, 

Чернігівського району, Чернігівської області загальною площею 0,297 га. Основний вплив на 

довкілля передбачений за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також 

акустичного впливу від роботи автотранспорту.  

Чернігівська область посідає перше місце в Україні по кількості заповідних територій. Станом 

на 01.01.2019 мережа природно-заповідних територій регіону нараховував 666 об’єктів, загальною 

площею 261244,31 га, що становить 7,83 % площі області. Природно-заповідний фонд складають 8 

категорій об’єктів: Ічнянський (площею 9665,8 га) та Мезинський (площею 31035,2 га) 

національні природні парки, частина національного природного парку «Залісся» (площею 1287,5 

га), регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» (78753,95 га), регіональний ландшафтний 

парк «Ніжинський» (6122,6991 га), регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» (площею 168,7 

га), 450 заказників, 137 пам’яток природи, 19 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 52 

заповідні урочища, 68 дендропарки «Тростянець» загальнодержавного значення та «Прилуцький» 

місцевого значення, Менський зоопарк загальнодержавного значення.  

Існуюча мережа заповідних територій, проведення природоохоронних заходів сприяє 

стабілізації видового складу фауни та флори, збереженню цінних природних комплексів.  

Природно-заповідний фонд характеризується значною кількістю об'єктів невеликої площі 

(більше половини об'єктів мають площу до 100 га), переважна більшість з яких гідрологічні (11 

заказників загальнодержавного і 438 заказників місцевого значення). 

Водно-болотні угіддя мають велике природне, економічне та соціокультурне значення. У 

планетарному аспекті важливе екологічне значення мають висока акумулятивна й продуктивна 

здатність водно-болотних угідь, їх сполучна функція між суходільними та водними типами 

екосистем.  

На сьогодні більшість цінних водно-болотних угідь входить до складу природно-заповідного 

фонду. Переважна більшість гідрологічних заказників та пам’яток природи (265 заказників та 31 

пам’ятка природи) в Чернігівській області створена з метою збереження унікальних та типових 

водно-болотних масивів. Їх площа, понад 59 тис. га, складає близько 22 % від загальної площі 

природно-заповідного фонду області. 

Серед природно-заповідних об’єктів Чернігівської області до потенційних Смарагдових об’єктів 

України віднесені: Деснянський біосферний резерват, Ічнянський та Мезинський національні 

природні парки, регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський», загальнодержавні заказники: 

загальнозоологічний «Каморетський», гідрологічний «Дорогинський», ландшафтний «Замглай» та 

ботанічний «Брецький». 

У районі розташування об'єкта, пам'ятники історії і культури, музеї, інші спорудження підземні 

і наземні, потребуючі захисту від шкідливих впливів, на які могла б зробити проектована 

діяльність, відсутні. Об’єкти природно-заповідного фонду на земельній ділянці відсутні.  

Пожежна безпека забезпечується комплексом заходів, спрямованих на попередження 

виникнення пожежі і мобільної локалізації людей. 

Проект передбачає прогресивні рішення щодо збереження і раціонального використання 

земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів та ін. 

Для зменшення впливу на геологічне середовище передбачається врахування комплексу заходів 

згідно результатів інженерно-геологічних вишукувань: 

 організація поверхневого стоку уклонами вертикального планування та закритої системи 

водовідводу; 

 передбачена надійна прокладка та експлуатація водонесучих комунікацій (водопровід, 

каналізація); 

 раціональне вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод на очисні 

споруди та інше. 

Основними нафтопродуктами на АЗК являються автомобільні рідкі палива та зріджений газ. 

Технологічними рішеннями передбачається повна герметизація технологічних процесів: 

- Використання обривного клапану ПРК для застереження аварійного проливу. 
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- Використання рівнемірів в секціях резервуару унеможливлює перелив нафтопродуктів 

через горловину. 

Проектом передбачено заземлення всіх резервуарів, технологічних трубопроводів та 

обладнання. 

- Всі фланцеві з’єднання мають струмопровідні перемички. 

- Наявність системи блискавкозахисту та антикорозійного захисту. 

Наявність засобів пожежогасіння. 

Розміщення обладнання та запірної арматури забезпечують вільний доступ до них при 

обслуговуванні. 

Канали та колодязі, з прокладеними в них трубопроводами, засипаються піском. 

При випадкових проливах нафтопродукту місце розливу засипається піском, який потім 

збирається та вивозиться у відповідності з договорами. 

Дощові води (з можливим забрудненням їх нафтопродуктами) через систему лотків та колодязів 

подаються на локальні очисні споруди АЗК. 

Автозаправний комплекс на земельній ділянці з кадастровим номером 7425585700:03:000:9682, 

яка розташована в с. Новоселівка, Вознесенської сільради, Чернігівського району, Чернігівської 

області - складна багатофункціональна система з об’єктами різноманітного призначення, які 

забезпечують зберігання, прийом, відпуск нафтопродуктів, та обслуговування клієнтів. 

Проектні рішення і технологічне обладнання забезпечують нормальні і безпечні умови праці, 

санітарне і побутове обслуговування працюючих, що досягається дотриманням правил технічної 

експлуатації і техніки безпеки. 

Забезпечення здорових та безпечних умов праці обслуговуючого персоналу, зведення до 

мінімуму впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на АЗК покладено в основу 

заходів, передбачених у даному розділі. 

Робоче місце оператора знаходиться в обладнаному приміщенні операторської, забезпеченої 

нормативним температурно-вологим режимом, вентиляцією, освітленістю робочого місця. 

Робочі місця розташовані у відповідності з послідовністю виконання операцій згідно 

технологічного процесу і мають достатню площу для попередження виробничих травм. 

Для працюючих передбачені побутові приміщення, де встановлені шафи для робочого і чистого 

одягу, медична аптечка для надання першої допомоги, душова кабіна, каналізаційний санвузол. 

В приміщенні персоналу передбачається місце з установкою обіднього столу для приймання 

їжі. 

З усіх санітарно-побутових приміщень передбачено витяжну вентиляцію за допомогою 

канальних електровентиляторів. 

Для санітарного прибирання і дезінфекції приміщень санвузлів, душової, торгової зали з 

кафетерієм та інших застосовуються миючі і дезінфікуючі засоби, добовий запас яких зберігається 

в допоміжних приміщеннях, засоби вуличного інвентарю та зберігання деструкторів та сорбентів в 

окремому підсобному приміщенні. 

Навіс над паливно-роздавальними колонками забезпечує захист робочої зони від атмосферних 

опадів і сонячної радіації. 

Заходи безпеки при обслуговуванні те експлуатації електроустановок забезпечуються тим, що 

електричні установки, обладнання та мережі, проектуються таким чином, що струмоведучі 

частини їх, які знаходяться під напругою, недоступні для випадкового до них дотику. 

Крім того необхідно використання захисних засобів, які забезпечують електробезпеку - 

діелектричні рукавиці, гумові килимки. 

Все електроустаткування занулено чи заземлене відповідно до вимог ПУЕ, а також 

передбачений блискавкозахист.  

Нафтопродукти токсичні, мають низьку теплоту випаровування, здатні електризуватись, 

пожежо- та вибухонебезпечні. В зв’язку з цим, на працівників АЗК можуть впливати різноманітні 

фізичні та хімічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, це: вибухонебезпечні пари 

нафтопродуктів, враження електричним струмом і електростатичною індукцією, автомобілі, що 

рухаються, підвищені значення напруги в електричній мережі, замикання якої можливо пройти 

через тіло людини, підвищена загазованість повітря робочої зони парами нафтопродуктів. 
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З метою безпечного ведення технологічних процесів, експлуатації обладнання і зменшення їх 

впливу на оточуюче середовище передбачаються наступні заходи: 

- прийнято технологічне обладнання та матеріали, які підвищують рівень пожежної безпеки; 

- для бензинів та ДП на дихальних трубопроводах встановлюються клапани СМДК -50, які 

служать для вирівнювання тиску в резервуарі і навколишньому просторі при "великих" і "малих" 

подихах. Також проектом передбачений газоурівнювальний трубопровід деаерації для бензинів, 

який з’єднується в магістральний і відводиться до технологічного колодязя зливу бензинів для 

проведення рекуперації парів методом приєднання його через шланг маслобензостійкий з 

спеціально обладнаним автобензовозом при зливі палива в резервуари; 

- обладнання доріг забезпечує можливість вільної евакуації транспортних засобів від заправних 

острівців; 

- подача палива з резервуарів проводиться занурювальними насосами по трубопровідній 

системі безпечній для навколишнього середовища; 

- з’єднувальні елементи труб та аксесуарів складають міцну систему труб для використання у 

бензиновій індустрії; 

- у комплекти входить спеціальна антивибухова ізоляція; 

- спеціальна клапанна система ліквідує загрозу забруднення навколишнього середовища, 

застерігає виливання нафтопродукту в землю навколо насосів; 

- технологічні трубопроводи зливо-наливні з мінімальною кількістю роз’ємних з’єднань, зварні 

шви підлягають контролю фізичним методом; 

- трубопроводи та арматура після закінчення монтажних робіт підлягають випробуванням на 

щільність і міцність у відповідності зі СНиП 3.05.05-84 та СН 527-80; 

- паливні резервуари обладнуються дихальними клапанами суміщеними з вогнезапобіжниками; 

- злив нафтопродуктів в резервуари передбачений герметизованим через зливні швидкороз’ємні 

муфти, що виключає викиди в атмосферу ; 

- технологічне обладнання, яке знаходиться у прямому контакті з нафтопродуктами або 

розміщується в межах вибухонебезпечної зони, застосовано в вибухозахищеному виконанні; 

- для запобігання від розливу палива і посилення безпеки проектом передбачені перекриваючі 

клапани безпеки, які встановлюються у основи ПРК на рівні острівця на паливних трубопроводах; 

- автоцистерни під час зливу палива повинні бути приєднані до заземлюючого пристрою. 

Гнучкий заземлюючий провід повинен бути постійно приєднаний до корпусу автоцистерни і мати 

на кінці наконечник під болт для приєднання до заземляючого пристрою; 

- кожна автоцистерна автопоїзду повинна бути заземлена окремо до повного вивантаження 

палива з неї, двигун автотранспорту повинен бути вимкнений; 

- передбачається обладнання майданчика для АЦ аварійним стальним 

горизонтальним резервуаром ємністю 10 м
3
 із зливними трубопроводами, які забезпечують злив 

палива з майданчика без його переливання на іншу ділянку території АЗК у разі можливої 

розгерметизації зливного патрубка АЦ. 

- санітарно-епідемологічні висновки на обладнання будуть надані замовником після його 

отримання та встановлення; 

- рівень шуму обладнання не перевищує допустимого рівня (для паливно- роздавальної колонки 

- 70 дБ); 

- періодичний контроль загазованості, наявності парів нафтопродуктів у повітрі та частота 

контролю і місця відбору проб визначаються за завданням технолога; 

- для визначення загазованості, наявності парів нафтопродуктів у повітрі передбачений 

автоматичний газоаналізатор-сигналізатор у вибухобезпечному виконанні, який при зливі палива в 

зливний колодязь, технологічних колодязів та видачі палива на ПРК визначає концентрації парів, 

для контролю за забезпеченням нормативних значень; 

- обслуговуючий персонал повинен здійснювати періодичні огляди технічного стану 

обладнання та трубопроводів; 

- заправники АЗК на яких можуть впливати вищевказані небезпечні і шкідливі фактори повинні 

бути забезпечені засобами індивідуального захисту від дії знижених температур, електростатичних 

полів, зарядів, нафтопродуктів легкої фракції. Це одяг спеціального захисту 
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- (комбінезони, напівкомбінезони) з термозахисної тканини, засоби захисту ніг ( туфлі, 

ботинки), засоби захисту рук (рукавиці) відповідно до ДНОП-О.ОО-4.26- 96. Для запобігання 

нещасних випадків і виробничих травм до роботи повинен допускатися персонал, який пройшов 

інструктаж по техніці безпеки. 

Після завершення будівництва передбачається провести благоустрій території. 
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6. Можливі впливи на довкілля планованої діяльності (величини та масштаби, 

характер, інтенсивність і складнісь, ймовірність, очікуваного початку, 

тривалості, частоти і невідворотності впливу) 
6.1 Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу планової діяльності 

Джерелами викидів проектованого автозаправного комплексу  є:  

- Дихальні клапани підземної ємності зберігання світлих нафтопродуктів; 

- Скидний патрубок підземної ємності зберігання ЗВГ; 

- Паливороздавальні колонки світлих нафтопродуктів та ЗВГ; 

- Вузол зливу ЗВГ; 

- Майданчик для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць . 

 

6.1.1 Обґрунтування викидів в атмосферу забруднюючих речовин 

На території проектованого АЗК ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» налічується 5 організованих, 7 

неорганізованих та 1 пересувне джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Джерело викидів № 1 – Організоване (скидний патрубок).  

Очікувані викиди: пропан, бутан. 

Джерело викидів № 2 – Організоване (дихальний клапан аварійної ємності з бензином). 

Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець). 

Джерела викидів № 3 – Організовані (дихальні клапани ємностей з бензином). 

Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець). 

Джерела викидів № 4  – Організовані (дихальні клапани ємностей з ДП). 

Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець. 

Джерело викидів № 5 – Організоване (дихальний клапан ємності з бензином або ДП). 

Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець, бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець). 

Джерела викидів № 6, 7, 8, 9 – Неорганізовані (пістолети ПРК бензину, ДП та ЗВГ). 

Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) та вуглеводні 

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

пропан, бутан. 

Джерела викидів № 10, 11 – Неорганізовані (пістолети ПРК TIR). 

Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець. 

Джерело викидів № 12 – Неорганізоване (вузол зливу ЗВГ). 

Очікувані викиди: пропан, бутан. 

Джерело викидів № 13 – Неорганізоване ( майданчик для тимчасового розміщення 

автотранспорту на 5 машиномісць для відвідувачів АЗК). 

Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид 

вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді 

зважених твердих частинок (сажа). 

 

Визначення кількісних і якісних характеристик джерел викидів забруднюючих речовин при  

роботі АЗК проводиться згідно Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, Донецьк, Т. 1, 2004р. та  «Сборник методик 

по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах неогранизованных источников 

загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 г. 

Визначення кількісних і якісних характеристик джерел викиду забруднюючих речовин від 

майданчика для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць для відвідувачів АЗК 
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проводиться згідно з Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами», Донецьк, 2000 р. 

 

Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

 

Викиди під час операцій із нафтопродуктами 

 

Джерела викидів №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11. Втрати нафтопродуктів під час заправки 

автотранспорту 

 

Розрахунок викидів проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 1, Донецьк, 2004 р». 

Під час заправки автотранспорту дизельним паливом кількість викидів в атмосферу шкідливих 

речовин (кг/год) розраховується за формулою: 

 

М=Q×K×g 

 

де: 

Q – продуктивність паливо роздавальних колонок, м
3
/год; 

K – коефіцієнт, що залежить від концентрації пари палива, (для бензину К= 0,000058, для 

дизпалива К=0,000036); 

g – густина палива, кг/м
3
. 

Результати розрахунків обсягів викидів під час заправки автотранспорту нафтопродуктами 

наведені в таблиці нижче: 
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Наливання нафтопродуктів. Джерела викидів № 6, 7, 8, 9, 10, 11 – Пістолети ПРК 

Найменування параметру Позначення Значення 

Номер джерела викидів - 6 7 8 9 10 11 

Продуктивність пістолета ПРК, м3/год* Q 1,75 1,75 1,75 1,75 4,2 4,2 

Коефіцієнт, що залежить від концентрації пари бензину КБ 0,000058 0,000058 0,000058 0,000058     

Коефіцієнт, що залежить від концентрації пари дизельного палива КДП 0,000036 0,000036 0,000036 0,000036 0,000036 0,000036 

Густина бензину, кг/м3 gБ 775 775 775 775 775 775 

Густина дизельного палива, кг/м3 gДП 860 860 860 860 860 860 

Обсяг бензину, що реалізується через пістолет ПРК, м3/рік Б 413,75 413,75 413,75 413,75 0 0 

Обсяг дизельного палива, що реалізується через пістолет ПРК, м3/рік ДП 165,63 165,63 165,63 165,63 331,25 331,25 

Час наливання бензину через пістолет ПРК, год/рік ЧБ 236 236 236 236 0 0 

Час наливання дизельного палива через ПРК, год/рік ЧДП 94,6 94,6 94,6 94,6 78,9 78,9 

Кількість викидів бензину (нафтового, малосiрчистого, у перерахунку на вуглець) 

кг/год 0,078663 0,078663 0,078663 0,078663 0,000000 0,000000 

т/рік 0,018564 0,018564 0,018564 0,018564 0,000000 0,000000 

г/с 0,021851 0,021851 0,021851 0,021851 0,000000 0,000000 

Кількість викидів вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець  

кг/год 0,054180 0,054180 0,054180 0,054180 0,130032 0,130032 

т/рік 0,005125 0,005125 0,005125 0,005125 0,010260 0,010260 

г/с 0,015050 0,015050 0,015050 0,015050 0,036120 0,036120 

* Продуктивність пістолета ПРК прийнята з розрахунку, що за 1 годину може заправитися на 1 пістолет 7 автомобілів по 5 хвилин 
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Джерела викидів №№ 2, 3, 4, 5. Втрати нафтопродуктів під час зберігання нафтопродуктів 

 

Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин проводиться згідно Сборника методик по 

расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными предприятиями. 

Гидрометеоиздат, Ленинград, 1986 г. 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), із резервуарів за рахунок 

випаровування розраховується згідно формули: 

 

Пр=2,52·Vж
р
·Ps(38)·Mn·(K5x+K5т)·К6·К7·(1- ŋ)·10

-9
, кг/год 

де 

Vж
р
–об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м

3
/рік); 

Mn - молекулярна маса пари рідини приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) методики залежно від 

температури початку кипіння рідини; 

ŋ–коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару, в даному випадку рівний 0; 

K5x, K5т–поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари Ps(38) і температури 

газового простору tг
р
 відповідно в холодну і теплу пору року; 

К6–поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і річної оборотності 

резервуарів; 

Річна обертовість резервуарів n визначається за формулою: 

 

n=Vж
р
/V 

де 

Vж
р
–об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м

3
/рік); 

V–об'єм резервуару (м
3
). 

 

Коефіцієнт К6 визначається за даними значення значення Ps(38) і обертовості резервуару; 

Коефіцієнт К7–поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і режиму 

експлуатації; 

Ps(38)–тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа) визначається в залежності від 

значення еквівалентної температури початку кипіння рідини (tекв °С), tекв визначається по формулі: 

 

tекв=tнк+(tкк-tнк)/8,8 

 

де 

tнк, tкк – температура відповідно початку і кінця кипіння багатокомпонентної рідини (°С). 

Для підземних резервуарів, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 

формулі: 

tгх
р
=К1х+К2х·tax+K3x·tжх

р
, °С 

 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 

tгт
р
=К4·(К1т+ К2т taт+K3т·tжт

р
), °С 

де: 

tax і taт –середні арифметичні значення температури атмосферного повітря відповідно за шість 

найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року (°С); 

К1т, К2т, K3т 

К1х, К2х, K3x – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш холодних місяців; 

tжт
р
, tжх

р
 –середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і шість холодних місяців 

року (°С). 

К4–коефіцієнт, для підземних резервуарів приймається 1; 
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Зберігання нафтопродуктів відбувається 8760 год/рік (Т). 

Таким чином валовий викид визначається за формулою: 

 

В=(Пр·Т)/1000, т/рік 

 

Секундний викид визначається за формулою: 

 

С=(Пр·1000)/3600, г/с 

Результати розрахунків під час зберігання нафтопродуктів наведені в таблиці нижче: 
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Зберігання нафтопродуктів. Джерела викидів № 2, 3, 4, 5– дихальні клапана 

Найменування показника Позначення Одиниця виміру Значення 

Номер джерела викидів - - 2 3 4 5 

Тип рідини, що зберігається - - Бензин Бензин ДП Бензин ДП 

Об'єм резервуару або його секції Vр куб. м 20 20 20 13 13 

Об'єм рідини, що заливається в резервуар протягом року Vж
р куб. м 414 910 795 331 530 

Обертовість резервуару N разів/рік 21 46 40 25 41 

Тиск насиченої пари рідини при температурі 38 °С Ps(38) гПа 673 673 0,008 673 0,008 

Молекулярна маса пари рідини MП - 66 66 159 66 159 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш холодних 

місяців 
tax °С -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш теплих 

місяців 
tат °С 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Коефіцієнти за шість найбільш холодних місяців 

К1х - 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

К2х - 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

К3х - 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Коефіцієнти за шість найбільш теплих місяців 

К1т - 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

К2т - 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

К3т - 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Середня температура рідини в резервуарі за шість найбільш холодних місяців tжx
р °С 15 15 15 15 15 

Середня температура рідини в резервуарі за шість найбільш теплих місяців tжт
р °С 15 15 15 15 15 

Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш холодних місяців tгx
р °С 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш теплих місяців tгт
р °С 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Температура початку кипіння рідини tнк °С 30 30 30 30 280 

Температура кінця кипіння рідини tкк °С 210 210 370 210 370 

Еквівалентна температура початку кипіння tекв °С 50 50 290 50 290 

Тиск насиченої пари гПа Ps(38) 673 673 0,008 673 0,008 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насиченої пари і температури газового 

простору в холодну пору року 
K5x - 0,347 0,347 0,211 0,347 0,211 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насиченої пари і температури газового 

простору в теплу пору року 
K5т - 0,361 0,361 0,211 0,361 0,211 
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Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насиченої пари і річної обертовості резервуару К6 - 3,61 2,19 1,2 2,33 1,2 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від технічного оснащення і режиму експлуатації 

резервуару 
К7 - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Коефіцієнт ефективності газовловлюючого пристрою резервуару п частки одиниці 0 0 0 0 0 

Потужність викидів  

Ср г/с 0,031255 0,041677 3,41E-07 0,016129 2,27E-07 

Пр кг/год 0,112519 0,150038 1,23E-06 0,058063 8,17E-07 

Вр т/рік 0,985666 1,314333 1,07E-05 0,508632 7,16E-06 
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Викиди під час операцій із ЗВГ 

Розрахунок викидів проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 1, Донецьк, 2004 р». 

 

Джерела викидів №№ 6, 7, 8, 9. Втрати ЗВГ під час наповнення балонів 

 

Розрахунок втрат газу під час наповнення балонів здійснюється за формулою: 

 

Вгб=13×10
-6

×ρp, кг 

 

де: 

13×10
-6

 – втрати ЗВГ під час наповнення одного газобалонного автомобіля, куб. м; 
ρp – густина рідкої фази ЗВГ, кг/куб. м; 

 

Кількість операцій заправки на один пістолет – 20 разів/добу, кількість робочих діб – 365, операція 

заправки триває 3 хв. (180 сек.). 

Валовий викид суміші становить:  

 

Всуміші=(Вгб×20×365)/1000, т/рік 

 

Секундний викид суміші становить:  

 

Ссуміші=(Вгб×1000)/(3×60), г/с 

 

Склад суміші: 

 пропану – 40 %; 

 бутану – 60 %; 

 

Виходячи із даних щодо потужностей викидів суміші та її складу (у відсотках) визначаються 

потужності викидів кожного з компонентів: 

 

Впропану=(Всуміші×40)/100, т/рік 

Спропану=(Ссуміші×40)/100, г/с 

 

Вбутану=(Всуміші×60)/100, т/рік 

Сбутану=(Ссуміші×60)/100, г/с 

 

Результати розрахунків під час заправки автотранспорту ЗВГ наведені в таблиці нижче
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Джерела викидів № 6, 7, 8, 9 – Пістолети ПРК 

Найменування показника Позначення Одиниця виміру Значення 

Номер джерела викидів - - 6 7 8 9 

Втрати газу під час наповнення балонів газобалонних автомобілів Вгб кг 0,007254 0,007254 0,007254 0,007254 

Густина рідкої фази СВГ ρp кг/куб. м 558,00 558,00 558,00 558,00 

Вміст пропану в суміші Рп(пропану) % 40 40 40 40 

Вміст бутану в суміші Рп(бутану) % 60 60 60 60 

Тривалість операції заправлення Т хв 5 5 5 5 

Кількість операцій заправлення К разів/добу 20 20 20 20 

Кількість робочих днів Крд днів 365 365 365 365 

Валовий викид суміші Всуміші т/рік 0,052954 0,052954 0,052954 0,052954 

Секундний викид суміші Ссуміші г/с 0,024180 0,024180 0,024180 0,024180 

Валовий викид пропану Впропану т/рік 0,021182 0,021182 0,021182 0,021182 

Секундний викид пропану Спропану г/с 0,009672 0,009672 0,009672 0,009672 

Валовий викид бутану Вбутану т/рік 0,031773 0,031773 0,031773 0,031773 

Секундний викид бутану Сбутану г/с 0,014508 0,014508 0,014508 0,014508 
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Джерело викидів № 1. Втрати ЗВГ під час зберігання 
 

Розрахунок втрат газу під час зберігання здійснюється за формулою: 

Взб=0,001×Нзб×Vзб×ρp, кг/добу 

 

де: 

Нзб – норма природних втрат під час зберігання ЗВГ, кг/т за добу, визначається за табл. VIII-2; 

Vзб – об’єм рідкої фази ЗВГ у ємності (ях), куб. м
 
(приймається 85% від загального об’єму 

19,99); 

ρp – густина рідкої фази ЗВГ, кг/куб. м. 

 

Тривалість зберігання ЗВГ становить 365 діб/рік або 8760 год/рік. 

Валовий викид суміші становить:  

 

Всуміші=(Взб×365)/1000, т/рік 

 

Секундний викид суміші становить:  

 

Ссуміші=(Взб×1000)/(24×3600), г/с 

 

Склад суміші: 

 пропану – 40 %; 

 бутану – 60 %; 

 

Виходячи із даних, щодо потужностей викидів суміші та її складу (у відсотках) визначаються 

потужності викидів кожного з компонентів: 

 

Впропану=(Всуміші×40)/100, т/рік 

Спропану=(Ссуміші×40)/100, г/с 

Вбутану=(Всуміші×60)/100, т/рік 

Сбутану=(Ссуміші×60)/100, г/с 

 

 
Джерело викидів № 1 – Скидний патрубок 

Найменування показника Позначення 
Одиниця 

виміру 
Числове значення 

Номер джерела викидів - - 1 

Втрати газу під час зберігання Взб кг/добу 1,678232 

Норма природних втрат під час зберігання СВГ згідно таблиці VIII-2 Нзб кг/т за добу 0,177 

Об'єм рідкої фази СВГ у ємності, в якій він зберігається Vзб куб. м 16,992 

Густина рідкої фази СВГ ρp кг/куб. м 558,00 

Вміст пропану в суміші Рп(пропану) % 40 

Вміст бутану в суміші Рп(бутану) % 60 

Тривалість зберігання Т діб 365 

Валовий викид суміші Всуміші т/рік 0,612555 

Секундний викид суміші Ссуміші г/с 0,019424 

Валовий викид пропану Впропану т/рік 0,245022 

Секундний викид пропану Спропану г/с 0,007770 

Валовий викид бутану Вбутану т/рік 0,367533 

Секундний викид бутану Сбутану г/с 0,011654 
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Джерело викидів № 12. Втрати ЗВГ під час зливання із автоцистерни 

 

Розрахунок втрат газу під час зливу із автомобільних цистерн здійснюється за формулою: 

 

Вц=Вц
р
+Вц

п
+Вц

пп
, кг 

 

де: 

Вц
р
 – втрати ЗВГ у рідкій фазі під час зливу із цистерни, кг; 

Вц
п
 – втрати ЗВГ у паровій фазі під час зливу із цистерни, кг; 

Вц
пп

 – втрати ЗВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об’єм цистерни під час 

зливу ЗВГ, кг; 

 

Вц
р
=N×ρp×Vpp, кг 

 

де: 

N – кількість зливно-наливних ліній під час зливу з цистерни; 

ρp – густина рідкої фази ЗВГ, кг/куб. м; 

Vpp – об’єм зливно-наливного рукава рідкої фази, куб. м. 

 

ρp=100/(Рпроп/ρр(пропану)+Рбутану/ρр(бутану)), кг/куб. м 

 

Vpp=0,785×10
-6

×dpp
2
×lpp, куб. м 

 

де: 

dpp – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава рідкої фази, мм; 

lpp – довжина зливно-наливного рукава рідкої фази, м. 

 

Вц
п
=ρп×Vpп, кг 

 

де: 

ρp – густина парової фази ЗВГ, кг/куб. м; 

Vpп – об’єм зливно-наливного рукава парової фази, куб. м. 

 

ρп=100/(Рпроп/ρп(пропану)+Рбутану/ρп(бутану)), кг/куб. м 

 

Vpп=0,785×10
-6

×dpп
2
×lpп, куб. м 

 

де: 

dpп – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава парової фази, мм; 

lpп – довжина зливно-наливного рукава парової фази, м. 

 

Так як за рахунок повернення парової фази в автоцистерну при застосуванні газової обв’язки 

викиди ЗВГ у вигляді парової фази, що заповнює об’єм резервуару не відбуваються, то: 

 

Вц
пп

=0 

 

Злив ЗВГ на даному вузлі відбувається 71 разів/рік, операція зливу триває 60 хв. 

Валовий викид суміші становить:  

 

Всуміші=(Вц ×71)1000, т/рік 

 

Секундний викид суміші становить:  
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Ссуміші=(Вц×1000)/(60×60), г/с 

 

Склад суміші: 

 пропану – 40 %; 

 бутану – 60 %; 

 

Виходячи із даних, щодо потужностей викидів суміші та її складу (у відсотках) визначаються 

потужності викидів кожного з компонентів: 

 

Впропану=(Всуміші×40)/100, т/рік 

Спропану=(Ссуміші×40)/100, г/с 

 

Вбутану=(Всуміші×60)/100, т/рік 

Сбутану=(Ссуміші×60)/100, г/с 

 

Результати розрахунків під час зливу ЗВГ із автоцистерни наведені в таблиці нижче: 

 
Джерело викидів № 12 – Вузол зливу ЗВГ 

Найменування показника Позначення 
Одиниця 

виміру 
Значення 

Номер джерела викидів - - 12 

Втрати газу під час зливу із автоцистерни Вц кг 0,298 

Втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з автоцистерни Вцр кг 0,280 

Втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з автоцистерни Вцп кг 0,018 

Втрати СВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об'єм 
автоцистерни під час зливу СВГ 

Вцпп кг 0 

Кількість зливно-наливних ліній під час зливу з автоцистерни N шт 1 

Густина рідкої фази СВГ ρp кг/куб. м 558 

Об'єм зливно-наливного рукава Vpp куб. м 0,000502 

Внутрішній діаметр зливно-наливного рукава dpp мм 80 

Довжина зливно-наливного рукава lpp м 0,1 

Густина парової фази СВГ ρп кг/куб. м 36,8 

Об'єм рукава парової фази Vpп куб. м 0,000502 

Внутрішній діаметр рукава парової фази dpп мм 80 

Довжина рукава парової фази СВГ lpп м 0,1 

Густина рідкої фази пропану згідно таблиці VIII-А1 ρp(пропану) кг/куб. м 516 

Густина рідкої фази бутану згідно таблиці VIII-А2 ρp(бутану) кг/куб. м 590 

Густина газової фази пропану згідно таблиці VIII-А3 ρг(пропану) кг/куб. м 31,04 

Густина газової фази бутану згідно таблиці VIII-А4 ρг(бутану) кг/куб. м 41,92 

Вміст пропану в суміші Рп(пропану) % 40 

Вміст бутану в суміші Рп(бутану) % 60 

Тривалість операції зливу Т хв 60 

Кількість операцій зливу К од 71 

Валовий викид суміші Всуміші т/рік 0,021221 

Секундний викид суміші Ссуміші г/с 0,082778 

Валовий викид пропану Впропану т/рік 0,008488 

Секундний викид пропану Спропану г/с 0,033111 

Валовий викид бутану Вбутану т/рік 0,012733 

Секундний викид бутану Сбутану г/с 0,049667 
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Джерело викидів № 13. Майданчик для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 

машиномісць для відвідувачів АЗК 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел викидів, що 

розташовуються на майданчику для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць 

для відвідувачів АЗК. 

 

Розрахунок проводиться згідно методики " Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин пересувними джерелами", Київ, 2000р. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться згідно з витратою 

палива по формулі: 

 

М =Mп*gci*Kт / T / 3600*1000*n , г/c 

де: 

Mп- витрата палива, т; 

gci - середній викид на одиницю використаного палива, кг/т; 

Kт - коефіцієнт, враховуючий вплив технічного стану автомобіля на викиди забруднюючих 

речовин. 

T - час роз'їзду однієї одиниці автотранспорту на території, год  

n - кількість автомобілів, що одночасно маневрують на території. 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від двигунів внутрішнього згорання для відкритої стоянки автомобілів на 5 машиномісць (дж.№13) 

         

Таблиця 1 
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о
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13 
Легкові Дизельне паливо ДП 2 10 1 0,86 0,3 0,10 2,6E-05 73 

   Легкові Бензин Бензин 3 10 1 0,78 0,3 0,10 2,3E-05 73 

   

            

Таблиця 2 

 №
 д

ж
ер

ел
а 
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к
и
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о
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а 

 

 П
ал

и
в
о

  

Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усреднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y gPby 

13 
Легкові Дизельне паливо ДП 

1,5 1,4 0,95 1,8 40,4 6,8 30 3,85 5 - 

Легкові Бензин Бензин 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 0,5 
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Таблиця 3 
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и
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р
ії

(n
),

 о
д

 Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

13 
Легкові Дизельне паливо   1 0,004343 0,002283 0,000682 3,59E-04 0,002043 1,07E-03 0,000497 7,25E-08 3,58E-04 1,88E-04 

Легкові Бензин   1 0,022006 0,017349 0,003149 2,48E-03 0,001021 8,05E-04 - - 3,90E-05 3,07E-05 

Разом по дж. 13 : 0,026349 0,019632 0,003832 0,002841 0,003064 0,001879 0,000497 7,25E-08 0,000397 0,000219 

 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами проектованого АЗК  наводиться у 

таблиці нижче 
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№ 

джерела 

викидів 

Найменування джерела 

В
и

со
та

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Діаметр 

джерела 

викиду, м 

Координати джерела 

Кут повороту 
площинного джерела 

відносно ОХ 

заводської системи 
/град./ 

Характеристика 

пило-
газоповітряної 

суміші 

Забруднююча речовина 

Вихідні дані для 

визначення величин 

викиду (максимальні) 

точкового або 
початку лінійного 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 
лінійного, ширина 

і довжина 

площинного, м 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

те
м

п
ер

ат
у
р

а,
 

С
 

код 
Найменування 

забруднюючої речовини 

розрахункові 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/рік 

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

1 

Скидний патрубок 

підземної ємності 

зберігання ЗВГ 

3,0 0,1 50 62 - -  - - 27,0 

11000 
10304 

Пропан 0,007770 0,245022 

11000 

402 
Бутан 0,011654 0,367533 

2 Дихальний клапан 3,0 0,1 27 34 - - - - - 27,0 
11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 
перерахунку на вуглець) 

0,031255 0,985666 

3 Дихальний клапан 3,0 0,1 25 32 - - - - - 27,0 
11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 
перерахунку на вуглець) 

0,041677 1,314333 

4 Дихальний клапан 3,0 0,1 24 31 - - - - - 27,0 
11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

3,41*10-7 0,0000107 

5 Дихальний клапан 3,0 0,1 23 29 - - - - - 27,0 

11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,016129 0,508632 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 
ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

2,27*10-7 0,00000716 

6 
Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2») 
1,0 - 44 35 - - - - - 27,0 

11000 
10304 

Пропан 0,009672 0,021182 

11000 

402 
Бутан 0,014508 0,031773 

11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 
малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 
ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,015050 0,005125 

7 
Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2») 
1,0 - 44 34 - - - - - 27,0 

11000 
10304 

Пропан 0,009672 0,021182 
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№ 

джерела 

викидів 

Найменування джерела 

В
и

со
та

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Діаметр 

джерела 

викиду, м 

Координати джерела 

Кут повороту 
площинного джерела 

відносно ОХ 

заводської системи 
/град./ 

Характеристика 

пило-
газоповітряної 

суміші 

Забруднююча речовина 

Вихідні дані для 

визначення величин 

викиду (максимальні) 

точкового або 
початку лінійного 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 
лінійного, ширина 

і довжина 

площинного, м 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

те
м

п
ер

ат
у
р

а,
 

С
 

код 
Найменування 

забруднюючої речовини 

розрахункові 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/рік 

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

11000 
402 

Бутан 0,014508 0,031773 

11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 
2754 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець 

0,015050 0,005125 

8 

Неорганізоване  

(ПРК типу «Шельф-300-

2») 

1,0 - 50 42 - - - - - 27,0 

11000 

10304 
Пропан 0,009672 0,021182 

11000 
402 

Бутан 0,014508 0,031773 

11000 
2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,015050 0,005125 

9 

Неорганізоване  

(ПРК типу «Шельф-300-

2») 

1,0 - 49 41 - - - - - 27,0 

11000 

10304 
Пропан 0,009672 0,021182 

11000 
402 

Бутан 0,014508 0,031773 

11000 
2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 
перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,015050 0,005125 
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№ 

джерела 

викидів 

Найменування джерела 

В
и
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Діаметр 

джерела 

викиду, м 

Координати джерела 

Кут повороту 
площинного джерела 

відносно ОХ 

заводської системи 
/град./ 

Характеристика 

пило-
газоповітряної 

суміші 

Забруднююча речовина 

Вихідні дані для 

визначення величин 

викиду (максимальні) 

точкового або 
початку лінійного 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 
лінійного, ширина 

і довжина 

площинного, м 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

те
м

п
ер

ат
у
р

а,
 

С
 

код 
Найменування 

забруднюючої речовини 

розрахункові 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/рік 

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

10 

Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2-

120») 

1,0 - 38 28 - - - - - 27,0 
11000 
2754 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець 

0,036120 0,010260 

11 

Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2-
120») 

1,0 - 39 27 - - - - - 27,0 
11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,036120 0,010260 

12 н/о. Злив/налив ЗВГ 1,0 0,5 57 65 - - - - - 27,0 

11000 

10304 
Пропан 0,033111 0,008488 

11000 

402 
Бутан 0,049667 0,012733 

13 

Пересувне (майданчик 

для тимчасового 

розміщення 
автотранспорту на 5 

машиномісць) 

1,5 - 43 55 9 5,5 45 - - 27,0 

04001 
301 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид 

азоту 

0,003064 0,001879 

06000 

337 
Оксид вуглецю 0,026349 0,019632 

05001/330 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 

0,000397 0,000219 

03000/328 
Речовини у вигляді 

зважених твердих частинок 

(Сажа) 

0,000497 0,0000000725 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 
ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,003832 0,002841 
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Рисунок 6.2.1. – Карта – схема розташування джерел викидів на проммайданчику планованого АЗК ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» 
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Кількісний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлений у 

таблиці 6.1.1.1. 

 

Таблиця 6.1.1.1. - Характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від проектованого об’єкта 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Назва речовини 

ГДК м.р., 

мг/м
3
 

Клас небезпеки Викиди, т/рік 

1 2 3 4 5 

11000/10304 Пропан 65 - 0,364120 

11000/402 Бутан 200 4 0,546181 

11000/2704 
Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
5 4 2,882887 

11000/2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1,0 4 0,041038 

 

6.2 Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу технічної альтернативи 

№1 

Джерелами викидів проектованого автозаправного комплексу  є:  

- Дихальні клапани підземної ємності зберігання світлих нафтопродуктів; 

- Скидний патрубок наземної ємності зберігання ЗВГ; 

- Паливороздавальні колонки світлих нафтопродуктів та ЗВГ; 

- Паливороздавальні колонки ЗВГ; 

- Паливороздавальна колонка ДП; 

- Вузол зливу ЗВГ; 

- Майданчик для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць. 

 

6.1.1 Обґрунтування викидів в атмосферу забруднюючих речовин 

На території проектованого АЗК ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» налічується 5 організованих, 7 

неорганізованих та 1 пересувне джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Джерело викидів № 1 – Організоване (скидний патрубок).  

Очікувані викиди: пропан, бутан. 

Джерело викидів № 2 – Організоване (дихальний клапан аварійної ємності з бензином). 

Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець). 

Джерела викидів № 3 – Організовані (дихальні клапани ємностей з бензином). 

Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець). 

Джерела викидів № 4  – Організовані (дихальні клапани ємностей з ДП). 

Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець. 

Джерело викидів № 5 – Організоване (дихальний клапан ємності з бензином або ДП). 

Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець, бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець). 

Джерела викидів № 6, 7, 8, 9 – Неорганізовані (пістолети ПРК бензину, ДП та ЗВГ). 

Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) та вуглеводні 

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

пропан, бутан. 

Джерела викидів № 10, 11 – Неорганізовані (пістолети ПРК TIR). 

Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець. 
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Джерело викидів № 12 – Неорганізоване (вузол зливу ЗВГ). 

Очікувані викиди: пропан, бутан. 

Джерело викидів № 13 – Неорганізоване ( майданчик для тимчасового розміщення 

автотранспорту на 5 машиномісць для відвідувачів АЗК). 

Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид 

вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді 

зважених твердих частинок (сажа). 

 

Визначення кількісних і якісних характеристик джерел викидів забруднюючих речовин при  

роботі АЗК проводиться згідно Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, Донецьк, Т. 1, 2004р. та  «Сборник методик 

по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах неогранизованных источников 

загрязнения атмосферы», Донецк, 1994 г. 

Визначення кількісних і якісних характеристик джерел викиду забруднюючих речовин від 

майданчика для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць для відвідувачів АЗК 

проводиться згідно з Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами», Донецьк, 2000 р. 

 

Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

 

Викиди під час операцій із нафтопродуктами 

 

Джерела викидів №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11. Втрати нафтопродуктів під час заправки 

автотранспорту 

 

Розрахунок викидів проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 1, Донецьк, 2004 р». 

Під час заправки автотранспорту дизельним паливом кількість викидів в атмосферу шкідливих 

речовин (кг/год) розраховується за формулою: 

 

М=Q×K×g 

 

де: 

Q – продуктивність паливо роздавальних колонок, м
3
/год; 

K – коефіцієнт, що залежить від концентрації пари палива, (для бензину К= 0,000058, для 

дизпалива К=0,000036); 

g – густина палива, кг/м
3
. 

Результати розрахунків обсягів викидів під час заправки автотранспорту нафтопродуктами 

наведені в таблиці нижче: 
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Наливання нафтопродуктів. Джерела викидів № 6, 7, 8, 9, 10, 11 – Пістолети ПРК 

Найменування параметру Позначення Значення 

Номер джерела викидів - 6 7 8 9 10 11 

Продуктивність пістолета ПРК, м3/год* Q 1,75 1,75 1,75 1,75 4,2 4,2 

Коефіцієнт, що залежить від концентрації пари бензину КБ 0,000058 0,000058 0,000058 0,000058     

Коефіцієнт, що залежить від концентрації пари дизельного палива КДП 0,000036 0,000036 0,000036 0,000036 0,000036 0,000036 

Густина бензину, кг/м3 gБ 775 775 775 775 775 775 

Густина дизельного палива, кг/м3 gДП 860 860 860 860 860 860 

Обсяг бензину, що реалізується через пістолет ПРК, м3/рік Б 413,75 413,75 413,75 413,75 0 0 

Обсяг дизельного палива, що реалізується через пістолет ПРК, м3/рік ДП 165,63 165,63 165,63 165,63 331,25 331,25 

Час наливання бензину через пістолет ПРК, год/рік ЧБ 236 236 236 236 0 0 

Час наливання дизельного палива через ПРК, год/рік ЧДП 94,6 94,6 94,6 94,6 78,9 78,9 

Кількість викидів бензину (нафтового, малосiрчистого, у перерахунку на вуглець) 

кг/год 0,078663 0,078663 0,078663 0,078663 0,000000 0,000000 

т/рік 0,018564 0,018564 0,018564 0,018564 0,000000 0,000000 

г/с 0,021851 0,021851 0,021851 0,021851 0,000000 0,000000 

Кількість викидів вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець  

кг/год 0,054180 0,054180 0,054180 0,054180 0,130032 0,130032 

т/рік 0,005125 0,005125 0,005125 0,005125 0,010260 0,010260 

г/с 0,015050 0,015050 0,015050 0,015050 0,036120 0,036120 

* Продуктивність пістолета ПРК прийнята з розрахунку, що за 1 годину може заправитися на 1 пістолет 7 автомобілів по 5 хвилин 
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Джерела викидів №№ 2, 3, 4, 5. Втрати нафтопродуктів під час зберігання нафтопродуктів 

 

Розрахунок обсягів викидів забруднюючих речовин проводиться згідно Сборника методик по 

расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными предприятиями. 

Гидрометеоиздат, Ленинград, 1986 г. 

Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу (кг/год), із резервуарів за рахунок 

випаровування розраховується згідно формули: 

 

Пр=2,52·Vж
р
·Ps(38)·Mn·(K5x+K5т)·К6·К7·(1- ŋ)·10

-9
, кг/год 

де 

Vж
р
–об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м

3
/рік); 

Mn - молекулярна маса пари рідини приймається по таблиці 5.2 (розділ 5) методики залежно від 

температури початку кипіння рідини; 

ŋ–коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу резервуару, в даному випадку рівний 0; 

K5x, K5т–поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари Ps(38) і температури 

газового простору tг
р
 відповідно в холодну і теплу пору року; 

К6–поправочний коефіцієнт, якій залежить від тиску насиченої пари і річної оборотності 

резервуарів; 

Річна обертовість резервуарів n визначається за формулою: 

 

n=Vж
р
/V 

де 

Vж
р
–об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року (м

3
/рік); 

V–об'єм резервуару (м
3
). 

 

Коефіцієнт К6 визначається за даними значення значення Ps(38) і обертовості резервуару; 

Коефіцієнт К7–поправочний коефіцієнт, якій залежить від технічної оснащеності і режиму 

експлуатації; 

Ps(38)–тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа) визначається в залежності від 

значення еквівалентної температури початку кипіння рідини (tекв °С), tекв визначається по формулі: 

 

tекв=tнк+(tкк-tнк)/8,8 

 

де 

tнк, tкк – температура відповідно початку і кінця кипіння багатокомпонентної рідини (°С). 

Для підземних резервуарів, температура за шість найбільш холодних місяців визначається по 

формулі: 

tгх
р
=К1х+К2х·tax+K3x·tжх

р
, °С 

 

а за шість найбільш теплих місяців по формулі: 

tгт
р
=К4·(К1т+ К2т taт+K3т·tжт

р
), °С 

де: 

tax і taт –середні арифметичні значення температури атмосферного повітря відповідно за шість 

найбільш холодних і шість найбільш теплих місяців року (°С); 

К1т, К2т, K3т 

К1х, К2х, K3x – коефіцієнти за шість найбільш теплих і шість найбільш холодних місяців; 

tжт
р
, tжх

р
 –середні температури рідини в резервуарах за шість теплих і шість холодних місяців 

року (°С). 

К4–коефіцієнт, для підземних резервуарів приймається 1; 
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Зберігання нафтопродуктів відбувається 8760 год/рік (Т). 

Таким чином валовий викид визначається за формулою: 

 

В=(Пр·Т)/1000, т/рік 

 

Секундний викид визначається за формулою: 

 

С=(Пр·1000)/3600, г/с 

Результати розрахунків під час зберігання нафтопродуктів наведені в таблиці нижче: 
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Зберігання нафтопродуктів. Джерела викидів № 2, 3, 4, 5– дихальні клапана 

Найменування показника Позначення Одиниця виміру Значення 

Номер джерела викидів - - 2 3 4 5 

Тип рідини, що зберігається - - Бензин Бензин ДП Бензин ДП 

Об'єм резервуару або його секції Vр куб. м 20 20 20 13 13 

Об'єм рідини, що заливається в резервуар протягом року Vж
р куб. м 414 910 795 331 530 

Обертовість резервуару N разів/рік 21 46 40 25 41 

Тиск насиченої пари рідини при температурі 38 °С Ps(38) гПа 673 673 0,008 673 0,008 

Молекулярна маса пари рідини MП - 66 66 159 66 159 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш холодних 

місяців 
tax °С -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш теплих 

місяців 
tат °С 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Коефіцієнти за шість найбільш холодних місяців 

К1х - 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

К2х - 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

К3х - 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Коефіцієнти за шість найбільш теплих місяців 

К1т - 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

К2т - 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

К3т - 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Середня температура рідини в резервуарі за шість найбільш холодних місяців tжx
р °С 15 15 15 15 15 

Середня температура рідини в резервуарі за шість найбільш теплих місяців tжт
р °С 15 15 15 15 15 

Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш холодних місяців tгx
р °С 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Температура газового простору в резервуарі за шість найбільш теплих місяців tгт
р °С 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Температура початку кипіння рідини tнк °С 30 30 30 30 280 

Температура кінця кипіння рідини tкк °С 210 210 370 210 370 

Еквівалентна температура початку кипіння tекв °С 50 50 290 50 290 

Тиск насиченої пари гПа Ps(38) 673 673 0,008 673 0,008 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насиченої пари і температури газового 

простору в холодну пору року 
K5x - 0,347 0,347 0,211 0,347 0,211 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насиченої пари і температури газового 

простору в теплу пору року 
K5т - 0,361 0,361 0,211 0,361 0,211 
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Поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насиченої пари і річної обертовості резервуару К6 - 3,61 2,19 1,2 2,33 1,2 

Поправочний коефіцієнт, що залежить від технічного оснащення і режиму експлуатації 

резервуару 
К7 - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Коефіцієнт ефективності газовловлюючого пристрою резервуару п частки одиниці 0 0 0 0 0 

Потужність викидів  

Ср г/с 0,031255 0,041677 3,41E-07 0,016129 2,27E-07 

Пр кг/год 0,112519 0,150038 1,23E-06 0,058063 8,17E-07 

Вр т/рік 0,985666 1,314333 1,07E-05 0,508632 7,16E-06 
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Викиди під час операцій із ЗВГ 

Розрахунок викидів проводиться згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 1, Донецьк, 2004 р». 

 

Джерела викидів №№ 6, 7, 8, 9. Втрати ЗВГ під час наповнення балонів 

 

Розрахунок втрат газу під час наповнення балонів здійснюється за формулою: 

 

Вгб=13×10
-6

×ρp, кг 

 

де: 

13×10
-6

 – втрати ЗВГ під час наповнення одного газобалонного автомобіля, куб. м; 
ρp – густина рідкої фази ЗВГ, кг/куб. м; 

 

Кількість операцій заправки на один пістолет – 20 разів/добу, кількість робочих діб – 365, операція 

заправки триває 3 хв. (180 сек.). 

Валовий викид суміші становить:  

 

Всуміші=(Вгб×20×365)/1000, т/рік 

 

Секундний викид суміші становить:  

 

Ссуміші=(Вгб×1000)/(3×60), г/с 

 

Склад суміші: 

 пропану – 40 %; 

 бутану – 60 %; 

 

Виходячи із даних щодо потужностей викидів суміші та її складу (у відсотках) визначаються 

потужності викидів кожного з компонентів: 

 

Впропану=(Всуміші×40)/100, т/рік 

Спропану=(Ссуміші×40)/100, г/с 

 

Вбутану=(Всуміші×60)/100, т/рік 

Сбутану=(Ссуміші×60)/100, г/с 

 

Результати розрахунків під час заправки автотранспорту ЗВГ наведені в таблиці нижче
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Джерела викидів № 6, 7, 8, 9 – Пістолети ПРК 

Найменування показника Позначення Одиниця виміру Значення 

Номер джерела викидів - - 6 7 8 9 

Втрати газу під час наповнення балонів газобалонних автомобілів Вгб кг 0,006955 0,006955 0,006955 0,006955 

Густина рідкої фази СВГ ρp кг/куб. м 535,00 535,00 535,00 535,00 

Вміст пропану в суміші Рп(пропану) % 40 40 40 40 

Вміст бутану в суміші Рп(бутану) % 60 60 60 60 

Тривалість операції заправлення Т хв 5 5 5 5 

Кількість операцій заправлення К разів/добу 20 20 20 20 

Кількість робочих днів Крд днів 365 365 365 365 

Валовий викид суміші Всуміші т/рік 0,050772 0,050772 0,050772 0,050772 

Секундний викид суміші Ссуміші г/с 0,023183 0,023183 0,023183 0,023183 

Валовий викид пропану Впропану т/рік 0,020309 0,020309 0,020309 0,020309 

Секундний викид пропану Спропану г/с 0,009273 0,009273 0,009273 0,009273 

Валовий викид бутану Вбутану т/рік 0,030463 0,030463 0,030463 0,030463 

Секундний викид бутану Сбутану г/с 0,013910 0,013910 0,013910 0,013910 
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Джерело викидів № 1. Втрати ЗВГ під час зберігання 
 

Розрахунок втрат газу під час зберігання здійснюється за формулою: 

Взб=0,001×Нзб×Vзб×ρp, кг/добу 

 

де: 

Нзб – норма природних втрат під час зберігання ЗВГ, кг/т за добу, визначається за табл. VIII-2; 

Vзб – об’єм рідкої фази ЗВГ у ємності (ях), куб. м
 
(приймається 85% від загального об’єму 

19,99); 

ρp – густина рідкої фази ЗВГ, кг/куб. м. 

 

Тривалість зберігання ЗВГ становить 365 діб/рік або 8760 год/рік. 

Валовий викид суміші становить:  

 

Всуміші=(Взб×365)/1000, т/рік 

 

Секундний викид суміші становить:  

 

Ссуміші=(Взб×1000)/(24×3600), г/с 

 

Склад суміші: 

 пропану – 40 %; 

 бутану – 60 %; 

 

Виходячи із даних, щодо потужностей викидів суміші та її складу (у відсотках) визначаються 

потужності викидів кожного з компонентів: 

 

Впропану=(Всуміші×40)/100, т/рік 

Спропану=(Ссуміші×40)/100, г/с 

Вбутану=(Всуміші×60)/100, т/рік 

Сбутану=(Ссуміші×60)/100, г/с 

 
Джерело викидів № 1 – Скидний патрубок 

Найменування показника Позначення 
Одиниця 

виміру 
Числове значення 

Номер джерела викидів - - 1 

Втрати газу під час зберігання Взб кг/добу 1,881779 

Норма природних втрат під час зберігання СВГ згідно таблиці VIII-2 Нзб кг/т за добу 0,207 

Об'єм рідкої фази СВГ у ємності, в якій він зберігається Vзб куб. м 16,992 

Густина рідкої фази СВГ ρp кг/куб. м 535,00 

Вміст пропану в суміші Рп(пропану) % 40 

Вміст бутану в суміші Рп(бутану) % 60 

Тривалість зберігання Т діб 365 

Валовий викид суміші Всуміші т/рік 0,686849 

Секундний викид суміші Ссуміші г/с 0,021780 

Валовий викид пропану Впропану т/рік 0,274740 

Секундний викид пропану Спропану г/с 0,008712 

Валовий викид бутану Вбутану т/рік 0,412109 

Секундний викид бутану Сбутану г/с 0,013068 
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Джерело викидів № 12. Втрати ЗВГ під час зливання із автоцистерни 

 

Розрахунок втрат газу під час зливу із автомобільних цистерн здійснюється за формулою: 

 

Вц=Вц
р
+Вц

п
+Вц

пп
, кг 

 

де: 

Вц
р
 – втрати ЗВГ у рідкій фазі під час зливу із цистерни, кг; 

Вц
п
 – втрати ЗВГ у паровій фазі під час зливу із цистерни, кг; 

Вц
пп

 – втрати ЗВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об’єм цистерни під час 

зливу ЗВГ, кг; 

 

Вц
р
=N×ρp×Vpp, кг 

 

де: 

N – кількість зливно-наливних ліній під час зливу з цистерни; 

ρp – густина рідкої фази ЗВГ, кг/куб. м; 

Vpp – об’єм зливно-наливного рукава рідкої фази, куб. м. 

 

ρp=100/(Рпроп/ρр(пропану)+Рбутану/ρр(бутану)), кг/куб. м 

 

Vpp=0,785×10
-6

×dpp
2
×lpp, куб. м 

 

де: 

dpp – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава рідкої фази, мм; 

lpp – довжина зливно-наливного рукава рідкої фази, м. 

 

Вц
п
=ρп×Vpп, кг 

 

де: 

ρp – густина парової фази ЗВГ, кг/куб. м; 

Vpп – об’єм зливно-наливного рукава парової фази, куб. м. 

 

ρп=100/(Рпроп/ρп(пропану)+Рбутану/ρп(бутану)), кг/куб. м 

 

Vpп=0,785×10
-6

×dpп
2
×lpп, куб. м 

 

де: 

dpп – внутрішній діаметр зливно-наливного рукава парової фази, мм; 

lpп – довжина зливно-наливного рукава парової фази, м. 

 

Так як за рахунок повернення парової фази в автоцистерну при застосуванні газової обв’язки 

викиди ЗВГ у вигляді парової фази, що заповнює об’єм резервуару не відбуваються, то: 

 

Вц
пп

=0 

 

Злив ЗВГ на даному вузлі відбувається 71 разів/рік, операція зливу триває 60 хв. 

Валовий викид суміші становить:  

 

Всуміші=(Вц ×71)1000, т/рік 

 

Секундний викид суміші становить:  
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Ссуміші=(Вц×1000)/(60×60), г/с 

 

Склад суміші: 

 пропану – 40 %; 

 бутану – 60 %; 

 

Виходячи із даних, щодо потужностей викидів суміші та її складу (у відсотках) визначаються 

потужності викидів кожного з компонентів: 

 

Впропану=(Всуміші×40)/100, т/рік 

Спропану=(Ссуміші×40)/100, г/с 

 

Вбутану=(Всуміші×60)/100, т/рік 

Сбутану=(Ссуміші×60)/100, г/с 

 

Результати розрахунків під час зливу ЗВГ із автоцистерни наведені в таблиці нижче: 

 

 
Джерело викидів № 12 – Вузол зливу ЗВГ 

Найменування показника Позначення 
Одиниця 

виміру 
Значення 

Номер джерела викидів - - 12 

Втрати газу під час зливу із автоцистерни Вц кг 0,286 

Втрати СВГ у рідкій фазі під час зливу з автоцистерни Вцр кг 0,269 

Втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з автоцистерни Вцп кг 0,017 

Втрати СВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об'єм 
автоцистерни під час зливу СВГ 

Вцпп кг 0 

Кількість зливно-наливних ліній під час зливу з автоцистерни N шт 1 

Густина рідкої фази СВГ ρp кг/куб. м 535 

Об'єм зливно-наливного рукава Vpp куб. м 0,000502 

Внутрішній діаметр зливно-наливного рукава dpp мм 80 

Довжина зливно-наливного рукава lpp м 0,1 

Густина парової фази СВГ ρп кг/куб. м 34,4 

Об'єм рукава парової фази Vpп куб. м 0,000502 

Внутрішній діаметр рукава парової фази dpп мм 80 

Довжина рукава парової фази СВГ lpп м 0,1 

Густина рідкої фази пропану згідно таблиці VIII-А1 ρp(пропану) кг/куб. м 490,2 

Густина рідкої фази бутану згідно таблиці VIII-А2 ρp(бутану) кг/куб. м 570,6 

Густина газової фази пропану згідно таблиці VIII-А3 ρг(пропану) кг/куб. м 28,876 

Густина газової фази бутану згідно таблиці VIII-А4 ρг(бутану) кг/куб. м 39,424 

Вміст пропану в суміші Рп(пропану) % 40 

Вміст бутану в суміші Рп(бутану) % 60 

Тривалість операції зливу Т хв 60 

Кількість операцій зливу К од 71 

Валовий викид суміші Всуміші т/рік 0,020366 

Секундний викид суміші Ссуміші г/с 0,079444 

Валовий викид пропану Впропану т/рік 0,008146 

Секундний викид пропану Спропану г/с 0,031778 

Валовий викид бутану Вбутану т/рік 0,012220 

Секундний викид бутану Сбутану г/с 0,047667 
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Джерело викидів № 13. Майданчик для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 

машиномісць для відвідувачів АЗК 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел викидів, що 

розташовуються на майданчику для тимчасового розміщення автотранспорту на 5 машиномісць 

для відвідувачів АЗК. 

 

Розрахунок проводиться згідно методики " Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин пересувними джерелами", Київ, 2000р. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться згідно з витратою 

палива по формулі: 

 

М =Mп*gci*Kт / T / 3600*1000*n , г/c 

де: 

Mп- витрата палива, т; 

gci - середній викид на одиницю використаного палива, кг/т; 

Kт - коефіцієнт, враховуючий вплив технічного стану автомобіля на викиди забруднюючих 

речовин. 

T - час роз'їзду однієї одиниці автотранспорту на території, год  

n - кількість автомобілів, що одночасно маневрують на території. 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від двигунів внутрішнього згорання для відкритої стоянки автомобілів на 5 машиномісць (дж.№13) 

         

Таблиця 1 
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13 
Легкові Дизельне паливо ДП 2 10 1 0,86 0,3 0,10 2,6E-05 73 

   Легкові Бензин Бензин 3 10 1 0,78 0,3 0,10 2,3E-05 73 

   

            

Таблиця 2 

 №
 д

ж
ер

ел
а 

в
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к
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д
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и

п
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в
то

м
о

б
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ю
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и
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и

в
а 

 

 П
ал

и
в
о

  

Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усреднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y gPby 

13 
Легкові Дизельне паливо ДП 

1,5 1,4 0,95 1,8 40,4 6,8 30 3,85 5 - 

Легкові Бензин Бензин 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 0,5 
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Таблиця 3 
 №
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р
ії

(n
),

 о
д

 Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

13 
Легкові Дизельне паливо   1 0,004343 0,002283 0,000682 3,59E-04 0,002043 1,07E-03 0,000497 7,25E-08 3,58E-04 1,88E-04 

Легкові Бензин   1 0,022006 0,017349 0,003149 2,48E-03 0,001021 8,05E-04 - - 3,90E-05 3,07E-05 

Разом по дж. 13 : 0,026349 0,019632 0,003832 0,002841 0,003064 0,001879 0,000497 7,25E-08 0,000397 0,000219 

 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами проектованого АЗК  наводиться у 

таблиці нижче 
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№ 

джерела 

викидів 

Найменування джерела 

В
и

со
та

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Діаметр 

джерела 

викиду, м 

Координати джерела 

Кут повороту 
площинного джерела 

відносно ОХ 

заводської системи 
/град./ 

Характеристика 

пило-
газоповітряної 

суміші 

Забруднююча речовина 

Вихідні дані для 

визначення величин 

викиду (максимальні) 

точкового або 
початку лінійного 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 
лінійного, ширина 

і довжина 

площинного, м 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

те
м

п
ер

ат
у
р

а,
 

С
 

код 
Найменування 

забруднюючої речовини 

розрахункові 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/рік 

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

1 

Скидний патрубок 

наземної ємності 

зберігання ЗВГ 

3,0 0,1 50 62 - -  - - 27,0 

11000 
10304 

Пропан 0,008712 0,274740 

11000 

402 
Бутан 0,013068 0,412109 

2 Дихальний клапан 3,0 0,1 27 34 - - - - - 27,0 
11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 
перерахунку на вуглець) 

0,031255 0,985666 

3 Дихальний клапан 3,0 0,1 25 32 - - - - - 27,0 
11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 
перерахунку на вуглець) 

0,041677 1,314333 

4 Дихальний клапан 3,0 0,1 24 31 - - - - - 27,0 
11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

3,41*10-7 0,0000107 

5 Дихальний клапан 3,0 0,1 23 29 - - - - - 27,0 

11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,016129 0,508632 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 
ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

2,27*10-7 0,00000716 

6 
Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2») 
1,0 - 44 35 - - - - - 27,0 

11000 
10304 

Пропан 0,009273 0,020309 

11000 

402 
Бутан 0,013910 0,030463 

11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 
малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 
ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,015050 0,005125 

7 
Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2») 
1,0 - 44 34 - - - - - 27,0 

11000 
10304 

Пропан 0,009273 0,020309 
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№ 

джерела 

викидів 

Найменування джерела 

В
и

со
та

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Діаметр 

джерела 

викиду, м 

Координати джерела 

Кут повороту 
площинного джерела 

відносно ОХ 

заводської системи 
/град./ 

Характеристика 

пило-
газоповітряної 

суміші 

Забруднююча речовина 

Вихідні дані для 

визначення величин 

викиду (максимальні) 

точкового або 
початку лінійного 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 
лінійного, ширина 

і довжина 

площинного, м 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

те
м

п
ер

ат
у
р

а,
 

С
 

код 
Найменування 

забруднюючої речовини 

розрахункові 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/рік 

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

11000 
402 

Бутан 0,013910 0,030463 

11000 

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 
2754 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець 

0,015050 0,005125 

8 
Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2») 
1,0 - 50 42 - - - - - 27,0 

11000 

10304 
Пропан 0,009273 0,020309 

11000 
402 

Бутан 0,013910 0,030463 

11000 
2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,015050 0,005125 

9 
Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2») 
1,0 - 49 41 - - - - - 27,0 

11000 

10304 
Пропан 0,009273 0,020309 

11000 
402 

Бутан 0,013910 0,030463 

11000 
2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 
перерахунку на вуглець) 

0,021851 0,018564 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,015050 0,005125 
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№ 

джерела 

викидів 

Найменування джерела 

В
и

со
та

 д
ж

ер
ел

а 
в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Діаметр 

джерела 

викиду, м 

Координати джерела 

Кут повороту 
площинного джерела 

відносно ОХ 

заводської системи 
/град./ 

Характеристика 

пило-
газоповітряної 

суміші 

Забруднююча речовина 

Вихідні дані для 

визначення величин 

викиду (максимальні) 

точкового або 
початку лінійного 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 
лінійного, ширина 

і довжина 

площинного, м 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в
и

д
к
іс

ть
, 

м
/с

 

те
м

п
ер

ат
у
р

а,
 

С
 

код 
Найменування 

забруднюючої речовини 

розрахункові 

Х1 У1 Х2 У2 г/с т/рік 

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

10 

Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2-

120») 

1,0 - 38 28 - - - - - 27,0 
11000 
2754 

Вуглеводні насичені С12-
С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець 

0,036120 0,010260 

11 

Неорганізоване  

(ПРК «Шельф-300-2-
120») 

1,0 - 39 27 - - - - - 27,0 
11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 

ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний 

вуглець 

0,036120 0,010260 

12 н/о. Злив/налив ЗВГ 1,0 0,5 57 65 - - - - - 27,0 

11000 

10304 
Пропан 0,031778 0,008146 

11000 

402 
Бутан 0,047667 0,012220 

13 

Пересувне (майданчик 

для тимчасового 

розміщення 
автотранспорту на 5 

машиномісць) 

1,5 - 43 55 9 5,5 45 - - 27,0 

04001 
301 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид 

азоту 

0,003064 0,001879 

06000 

337 
Оксид вуглецю 0,026349 0,019632 

05001/330 

Діоксид сірки (діоксид та 

триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки 

0,000397 0,000219 

03000/328 
Речовини у вигляді 

зважених твердих частинок 

(Сажа) 

0,000497 0,0000000725 

11000 

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 26611 і 
ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,003832 0,002841 
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Рисунок 6.2.2. – Карта – схема розташування джерел викидів на проммайданчику планованого АЗК ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» технічна альтернатива № 1 
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Кількісний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлений у таблиці 

6.2.1. 

 

Таблиця 6.2.1 - Характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від проектованого об’єкта технічна альтернатива №1 

Код забруднюючої 

речовини 

Назва речовини 

ГДК м.р., 

мг/м
3
 

Клас небезпеки Викиди, т/рік 

1 2 3 4 5 

11000/10304 Пропан 65 - 0,364120 

11000/402 Бутан 200 4 0,546181 

11000/2704 
Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
5 4 2,882887 

11000/2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1,0 4 0,041038 

 

Порівняльна характеристика кількісного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря  між плановою діяльністю та технічною альтернативою №1 представлений у таблиці 6.2.2. 

Таблиця 6.2.2 - Порівняльна характеристика кількісного складу викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря  між плановою діяльністю та технічною альтернативою №1 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Назва речовини 

ГДК 

м.р., 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Викиди від 

планової 

діяльності т/рік  

Викиди 

від технічної 

альтернативи №1, 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 

11000/10304 Пропан 65 - 0,364120 0,364120 

11000/402 Бутан 200 4 0,546181 0,546181 

11000/2704 
Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
5 4 2,882887 2,882887 

11000/2754 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1,0 4 0,041038 0,041038 

 

6.3 Аналіз існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ природного і 

техногенного походження 

В межах досліджуваної ділянки і прилеглих територіях такі сучасні геологічні і інженерно-

геологічні процеси і явища як зсуви, карст, суфозія, кріогенні процеси відсутні.  

Проектована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує змін існуючого 

ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не 

викликає змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження. 

Не прогнозуються критичні тектонічні, сейсмічні, геодинамічні процеси. 

За рахунок об'єкта не прогнозуються критичні зсувні, селеві явища. 

Не прогнозуються критичні зміни напруженого стану й властивостей масивів порід. 

Фонові критичні тектонічні, сейсмічні, геодинамічні процеси відсутні. 

Фонові критичні зміни напруженого стану й властивостей масивів порід відсутні. 

Фонові критичні деформації земної поверхні, карст відсутні. 

Можливі аварійні ситуації не можуть змінити стан геологічного середовища. 

Оцінки ретроспективного, існуючого і прогнозного станів геологічного середовища за фоновими 

та нормативними показниками в результаті реалізації планованої діяльності не змінюються. 

 

6.4 Аналіз впливу на поверхневі і підземні води при скидах стічних вод  

Водопостачання. 

Водозабезпечення комплексу, згідно завдання на проектування, буде здійснюватися за привозною 

схемою. 

Вода, згідно проекту, буде використовуватись: - на господарсько - питні потреби, 

Для поливу території 0,260 м
3
/доб. використовуються очищені дощові стоки з території АЗК. 
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Загальна витрата води на об’єкт становить: 260,0 м
3
/рік. 

Господарсько-побутова каналізація. 

Внутрішні мережі водопроводу і каналізації операторської з магазином, запроектовані в 

відповідності з прийнятою схемою водопостачання та каналізації майданчика і згідно вимог діючих 

ДБН. 

В операторської, запроектовані такі системи: 

- водопровід господарчо-питний, - В1; 

- мережі гарячого водопостачання - Т3; 

- каналізація побутова К1; 

Розрахункові витрати води на господарче - питне водопостачання обчислені згідно норм витрат 

на 1 споживача та їх кількості. 

Ці витрати в цілому з урахуванням витрат води на потреби гарячого водопостачання складають : 

0,730 м
3
 /добу; 0,150 м

3
/год; 0,400 л/с.; 

Поливання прилеглої території із розрахунку 0,900 м
3
/доб, здійснюється з резервуара 

накопичувача очищених дощових стоків W=10 м
3
. 

Гаряча вода в операторської готується електроводонагрівачем РК.0 ЕСО 100 V «ARISTON =1,5 

кВт і забезпечує подачу води до сан. технічного обладнання. 

Ємність запасу води передбачена у приміщенні операторської.  

Господарсько-побутова каналізація передбачена для відводу побутових стоків від санітарних 

приладів операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Стоки, відповідно 

до завдання на проектування відводяться до локальних очисних споруд біологічної дії, типу 

«ВІОТАL», продуктивністю 1,5 м
3
/доб. Очищений стік за допомогою тунелю «Graf» (2 шт.) 

фільтрується в потік ґрунтових вод. 

Кількість стоків від операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 

складає: 0,740 м
3
/доб; 0,150 м

3
/годину; 2,000 л/с.  

Зовнішні водостоки 

Зовнішні водостоки забезпечують відведення дощових і талих вод з покрівель будівель на 

вимощення. Дощові забруднені стоки з території АЗК збираються у дощоприймачі і відводяться на 

локальні очисні споруди замазучених стоків типу УОК с-3.  

Очищені стоки будуть частково використовуватись для поливу території АЗК, а залишки - 

вивозитись спецавтотранспортом в місця відведені комунальними службами для скидання стоків. 

Очисні споруди дощових стоків. 

З метою виключення викиду поверхневих дощових і талих стічних вод із території АЗК на 

прилеглу територію, даним проектом передбачається будівництво локальних очисних споруд 

дощових замазучених стоків типу УОК c -3 корпорації «Енергоресурс - інвест». 

Відведення забруднених стічних вод на очисні споруди передбачається за допомогою 

дощоприймачів. Дощові і талі стічні води забруднені завислими речовинами концентрацією 2000 

мг/л, нафтопродуктами концентрацією 70 мг/л, доступ яких можливий при випадкових проливах 

під час заправки автомашин. 

Потужність очисних споруд розрахована на пропуск стічних вод у кількості 3 л/с. 

Основні та технічні дані про виріб. 

Установки виготовляються у вигляді однокорпусних трисекційних циліндричних ємностей 

горизонтального типу з привареними боковими днищами і горловинами та розміщеними всередині 

корпусу фільтрами очистки стічних вод від нафтопродуктів. 

Стінки корпусів і горловин, а також днища мають стільникову конструкцію. 

Секції установок розділені полімерними перегородками. 

В залежності від моделі установки, перегородки мають монолітну або стільникову конструкцію. 

Подача стічних вод в установки здійснюється самопливом через наливний патрубок або 

примусово з каналізаційних насосних станцій. 

Злив очищених стічних вод здійснюється самопливом через зливний патрубок. 

Патрубки є у двох виконаннях - для зварювання з поліетиленовим трубопроводом встик і з 

фланцями для під’єднання металевих трубопроводів. 

Горловини корпусів в залежності від місця встановлення установок, обладнані люками легкого 

(Л), середнього (С) або важкого (Т) типу. 
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Установки, призначені для встановлення з люками типу С (крім тих, що встановлюються у зоні 

зелених насаджень і пішохідній зоні) та люками типу Т, комплектуються обсадними кільцями і 

ущільнюючими прокладками для корекції висоти горловини та запобігання надлишкових 

навантажень при просіданні дорожньої бетонної плити. 

Установки обладнані вентиляційною трубою, бай-пасом, а також давачами рівня намулу та 

нафтопродуктів. 

Очищення води здійснюється фільтрами грубого і тонкого очищення, розміщеними всередині 

корпусу установки. 

Контроль за якістю очистки стічних вод на очисних спорудах виконується оператором АЗК. 

Характеристику забруднюючих речовин стічних вод до і після очисних споруд приведено в 

таблиці 6.4.1.  

 

Таблиця 6.4.1. – Характеристика забруднюючих речовин стічних вод до і після очисних споруд 
№ п/п Найменування показників Одиниця 

вимірювання 

Величина 

До очистки Після очистки 

1 Кількість стічних вод л/с 0,472 0,472 

2 Завислі речовини мг/л 2000 10 

3 Нафтопродукти  мг/л 70 0,3 

 

Розрахунок кількості води, яка відводиться на очисні споруди 

Загальна площа ділянки 0,1600 га, загальна площа території з якої відводяться дощові та талі 

води Fв = 0,1600 га (площа під розташування проектованого АЗК).  

Визначаємо площу басейну і його характеристики: 

F= 0,1600 га 

Площа водонепроникних покриттів: 

Fводонепр. = 0,1600 га 

Відсоток покриття:  

(0,1600/0,1600)*100 = 100 % 

Коефіцієнт: φ2 = 0,224 

Витрати дощових вод qr, л/с, слід визначати по методу граничних інтенсивностей по формулі: 

qr = zmid∙A
1.2

∙F*ŋ*m/tr
1.2n-0.1

 

де 

 zmid - середнє значення коефіцієнта покриву, що характеризує поверхню басейну стоку, 

визначуване згідно з А.7 ДБН В.2.5-75:2013; 

 

zmid = 0,28 

 

 A, n - параметри, що визначаються згідно А.2 ДБН В.2.5-75:2013; 

A = q20∙20
n
(1+lg P/lg mr)

γ
 

де q20 - інтенсивність дощу, л/с на 1 га, для цієї місцевості тривалістю 20 хв. при Р = 1 рік, 

визначувана по А.1 ДБН В.2.5-75:2013; q20 = 88,2; 

 n - показник ступеня, визначуваний за табл. А.1 ДБН В.2.5-75:2013; n = 0,69; 

 mr- середня кількість дощів за рік, що приймається за табл. А.1 ДБН В.2.5-75:2013; mr = 112. 

 Р - період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу, що приймається 

згідно з А.3 ДБН В.2.5-75:2013; Р =0,5-1,0 (Р=1); 

   – показник міри, що приймається по таблиці А.1 ДБН В.2.5-75:2013; γ = 1,54; 

 

А = 88,2∙20
0,69

∙(1+ lg 1/lg 112)
1,54

 = 696,9 

F - розрахункова площа стоку, га, що визначається згідно А.4 ДБН В.2.5-75:2013; F= 0,16 га; 

tr - розрахункова тривалість дощу, рівна тривалості протікання поверхневих вод по поверхні і 

трубам до розрахункової ділянки, хв, і визначається згідно А.5 ДБН В.2.5-75:2013. tr  = 5 хв. 

ŋ – коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу на площі стоку, визначається за табл. 

А.5ДБН В.2.5-75:2013; ŋ = 1,00 

m – коефіцієнт, що враховує тривалість дощу, приймається при тривалості дощу більше 10 хв 

таким, що дорівнює 1, при тривалості від 2 до 10 хв. Визначається за формулою: 
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m = 0,457* tr
0,34

=0,457*5
0,34

 = 0,8 

 

Розрахункова витрата: 

qr= 0,28∙696,8
1,2

∙0,16*1*0,8/(5
1,2∙0,69 - 0,1

)= 28,3 л/хв/60=0,472 л/с 

У розрахунку зливової каналізації визначена розрахункова витрата q = 0,472 л/с, що складе для 

прийнятого басейну об'єм поверхневого стоку з території підприємства за розрахунковий час 20 

хвилин – 0,472*1200/1000 =0,566 м
3
. 

За умови, що середньорічна кількість опадів для с. Новоселівки становить 589,5 мм, то за рік з 

території майданчика загальною площею 0,16 га випадає 0,16*589,5 = 94,32 м
3
/рік дощових стічних 

вод. Після очистки дощові стоки відводяться в резервуар накопичувач очищеного дощового стоку 

W = 10 м
3
 корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ».  

Основні характеристики систем водопроводу і каналізації наведені в таблиці 6.4.4. 

 

Таблиця 6.4.4. – Основні характеристики систем водопроводу і каналізації 
№ п/п Найменування характеристик Од.виміру Кількість 

1 Вода питна, та полив території тис.м
3
/рік 0,260 

2 Стічні побутові води м
3
/рік 0,192 

3 Витрати електроенергії (електронагрівачі) тис. кВт год 220,0 

4 Відходи очисних споруд дощового стоку:   

завислі речовини т/рік 0,185 

нафтопродукти т/рік 0,007 

 

6.5 Аналіз впливів планованої діяльності на ґрунти 

На території, яка планується під будівництво АЗК, розташовані листяні дерева, що підлягають 

видаленню. Видалення зелених насаджень з території проектованого АЗК потрібно проводити згідно 

вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений 

Постановою КМУ від 01.08.2005 № 1045. 

Структура ґрунтового покрову Чернігівської області обумовлена геологічною будовою 

Українського кристалічного щита, переважно рівнинним рельєфом місцевості, особливостями 

формування льодовикових та водно- льодовикових відкладів південно-польського і дніпровського 

періодів зледенінь та відкладами четвертинного періоду пов’язаного з антропогенною діяльністю. 

Територія Житомирського району знаходиться у природно-кліматичній зоні Полісся.  

Ґрунти та їх материнські породи Поліської частини, сформовані переважно на льодовикових та 

водно-льодовикових відкладах, за винятком височини Словечансько- Овруцького кряжу. Близьке 

розташування кристалічних порід до поверхні землі обумовлює розвиток процесів заболочування, які 

уповільнюють ґрунтоутворення на Поліссі, це призводить до формування в низинах торф’яників, 

торф’яно-болотних ґрунтів. На підвищених ділянках місцевості та на ділянках з потужним шаром 

льодовикових нанесень відбуваються процеси формування дерново-підзолистих піщаних та 

супіщаних ґрунтів з кислою реакцією ґрунтового розчину. 

Гідрогеологічні умови району робіт визначаються в основному геологічною будовою та фізико-

географічними факторами. 

В гідрогеологічному відношенні територія досліджень розташована в межах північно-західної 

частини Дніпровського артезіанського басейну, для якого типовим є розвиток водоносних горизонтів, 

що відокремлені один від одного водотривкими шарами. 

Поповнення горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів. Розвантаження в східному 

напрямку в сторону р. Лонка. 

В весняно-осінній період, а також під час довготривалих та інтенсивних атмосферних опадів 

рівень грунтових вод може піднятись на 0,2-0,5 м вище від звичайного. 

Зважаючи на інженерно-геологічну будову ділянки, враховуючи досвід будівництва та 

експлуатації будівель в аналогічних природних умовах, для будівництва будівель та споруд 

автозаправного комплексу передбачено влаштування монолітної залізобетонної плити товщиною 300 

мм з бетону В 20/25, армованою в нижній і верхній зонах арматурними сітками з арматурою 010 

А500 з чарункою 200 х 200 мм, захисний шар бетону товщиною 40 мм. 

Залізобетонна плита виступає на 150 мм. над рівнем землі. 

Фундаменти під навісом - стаканного типу. 
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Під резервуари скрапленого газу та рідкого палива запроектована залізобетонна плита. Окремі 

залізобетонні фундаменти запроектовано для насосів та колонок. 

Основою фундаментної плити слугує бетонна підготовка з бетону В 7,5/5 виконана по існуючому 

ґрунту з піску. 

Ділянка робіт за результатами вишукувань відноситься до потенційно не підтоплювальної 

території. 

Несприятливим в інженерно-геологічному відношенні фактором є присутність на ділянці 

прошарку текуче пластичних суглинків, ІГЕ-4, котрі мають послаблені несучі властивості. 

Техногенними факторами, що можуть спричинити зміни фізико-механічних властивостей грунтів, 

є розробка грунтів методами, що порушують їх структуру, надмірне їх зволоження під час 

будівництва та експлуатації споруди. 

При виконанні будівельних робіт необхідно дотримуватись вимог нормативних документів, що 

дозволить виключити негативний вплив техногенних факторів та порушення структури грунту. 

Таким чином, згідно даних Замовника, під час експлуатації АЗК вплив на геологічне середовище 

та ґрунти очікується в межах норми. 

 

6.6 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище 

Відповідно до вимог нормативних актів МОЗ України і природоохоронного законодавства 

України, при експлуатації проектованого об'єкта повинна бути забезпечена безпека для здоров'я  і 

санітарно-гігієнічні умови життя населення.  

Відповідно до п. 5.3.2 ДСП 173-96 від 19.06.1996 р. «Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів»: «Відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для 

зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-

інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і 

споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком 

забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м».  

За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт 

(АГЗП) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗК 

зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення нормативним розміром в 50 м. 

Оскільки АГЗП знаходиться на території АЗК, санітарно- захисну зону слід приймати як для 

багатопаливного АЗК - 50м. СЗЗ - 50м для АГЗП витримується. 

Нормативна санітарно-захисна зона 50м для проектованої АЗК з АГЗП - витримується. 

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники архітектури, історії і культури відсутні. 

В межах санітарно-захисної зони житлова та інша селітебна забудова – відсутня. 

Найближча забудова розташована з південно-східної сторони на відстані близько 170 м від 

джерел викиду забруднюючих речовин. 

Будівництво і подальша експлуатація АЗК дозволить задовольнити потреби населення у якісному 

пальному для автомобілів, забезпечить розвиток мережі реалізації автомобільного палива; додатково 

створить 13 робочих місць, а також забезпечить додаткове надходження коштів у місцевий бюджет. 

Прийняті в проекті конструктивні рішення передбачають забезпечення персоналу нормативними 

умовами з охорони праці та техніки безпеки: системами опалення, вентиляції та освітлення; 

передбачаються кімнати відпочинку для технічного персоналу, санвузли. 

В проекті передбачені інженерні засоби, направлені на запобігання вибухам, пожежам, 

утворенням статичної електрики в технологічному обладнанні. 

1) улаштування автоматичної сигналізації, що діє на відключення електроживлення насосу в 

разі виникнення на ділянці АГЗП концентрації горючих газів, що не перевищує 20% нижньої 

концентраційної межі поширення полум’я (АТХ); 

2) застосування електрообладнання, призначене для вибухонебезпечних зон класу 2 (у 

вибухозахищеному виконанні). Згідно НПАОП 40.1-1.32-01; 

3) запроектована протипожежна сигналізація з виводом сигналів в операторську та зовні з 

системою попереднього оповіщення про пожежу або аварію відповідних служб МНС району; 

4) облаштування блискавкозахисту; 

5) захист від статичної електрики виконати шляхом заземлення обладнання. 

6) у приміщеннях передбачається  нормативно необхідну кількість евакуаційних виходів. 
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Посадка об'єкта на генплані забезпечить нормативну тривалість інсоляції, як проектованої 

забудови, так і існуючої. 

Нормативна акустична обстановка в приміщеннях і на прилеглій території забезпечується 

застосуванням сучасного обладнання, що створює низький рівень шуму. 

Таким чином, згідно даних Замовника, вплив проектованого об’єкту на соціальне середовище 

очікується в межах норми. 

 

6.7 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище 

Провадження планованої діяльності ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» передбачено на земельній ділянці з 

кадастровим номером 7425585700:03:000:9682, яка розташована в с. Новоселівка, Вознесенської 

сільради, Чернігівського району, Чернігівської області загальною площею 0,1600 га. Цільове 

призначення ділянки: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі іншого 

призначення.  

Проект будівництва об'єкта розроблено відповідно до чинних будівельних і санітарних норм і 

правил та забезпечує безпечну експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених проектом заходів. 

У районі розташування об'єкта промислові об’єкти, пам'ятники історії і культури, музеї, інші 

спорудження підземні і наземні, потребуючі захисту від шкідливих впливів, на які могла б зробити 

проектована діяльність, відсутні. 

Експлуатація об'єкта не призведе до значного екологічно- небезпечного техногенного впливу на 

промислові, сільськогосподарські, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, історії, 

культури, наземні та підземні спорудження й інші елементи техногенного середовища, які 

знаходяться в зоні впливу планованої діяльності, оскільки: 

- пам'ятники архітектури, історії, культури в зоні впливу проектованого об’єкту відсутні; 

- аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при 

функціонуванні даного об’єкту показав, що створювані максимальні значення приземних 

концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ та найближчій житловій забудові з 

обліком фонових концентрацій не перевищують гігієнічні нормативи; 

Пожежна безпека забезпечується комплексом заходів, спрямованих на попередження виникнення 

пожежі і мобільної локалізації людей: 

Негативний вплив від функціонування даного об'єкта на навколишнє техногенне середовище, при 

забезпеченні додержання всіх вимог та правил експлуатації проектованого обладнання очікується в 

межах норми. 

 

6.8 Архітектурна, археологічна та культурна спадщина 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина в  межах впливу даного об’єкту відсутні. 

 

6.9 Електромагнітне випромінювання та його вплив 

Джерела ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на території об’єкту  

відсутні.  

 

6.10 Вплив шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення 

Даний розділ передбачає оцінку прийнятих в проекті «Будівництво автозаправного комплексу у 

селі Новоселівка в адміністративних межах Вознесенської сільської ради, Чернігівського району, 

Чернігівської області», шумозахисних заходів і впливу експлуатації технологічного та 

вентиляційного обладнання, транспорту на шумовий режим в робочих приміщеннях, на території 

підприємства і житловій забудові на підставі акустичних розрахунків очікуваних значень шуму і 

потрібного його зниження в розрахункових точках і визначення відстані, на якому виконуються 

вимоги щодо шумового фактору (меж санітарно-захисної зони). 

Згідно п.5.4. «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», 

затверджених Наказом МОЗ України від 19 червня 1996р. №173, підприємства з технологічними 

процесами, що слугують джерелами шуму, вібрації, статичної електрики, електромагнітних хвиль і 

іонізуючих випромінювань і ін. шкідливих факторів впливу, повинні відокремлюватися від границь 

житлових забудов санітарно-захисною зоною, розмір якої визначається згідно діючого санітарного 
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законодавства. 

Основними джерелами шуму, що надають несприятливий вплив на акустичний режим на 

робочих місцях та прилеглій території, є: 

- технологічне обладнання (насоси паливороздавальних колонок та автозаправника); 

- рух поодинокого транспорту по території АЗК. 

Вихідними даними для виконання акустичних розрахунків відповідно до вимог ДБН В.1.1-

31:2013 є шумові характеристики (рівні звукової потужності шуму, Lw, дБ для постійного шуму та 

еквівалентні та максимальні рівні звуку, Lекв. і Lмакс. дБА, для транспортних потоків і локальних 

джерел з непостійним шумом), що визначаються за каталожними даними, експериментально або 

розрахунком, або його аналога. 

Для забезпечення допустимих рівнів звукового тиску на території підприємства, а також на межі 

нормативної санітарно – захисної зони, передбачені заходи щодо зниження виробничих шумів, які 

будуть утворюватися при експлуатації: 

- застосування сучасного обладнання з шумовими характеристиками, що забезпечують допустимі 

значення шуму на робочих місцях і території підприємства; 

- обрані оптимальні швидкості руху повітря в повітроводах і трубопроводах; 

- з'єднання трубопроводів і повітроводів з обладнанням запроектовано через гнучкі вставки; 

- вентилятори запроектовані з низьким рівнем шуму. 

Допустимі значення рівнів звукового тиску шуму зображені в таблиці 6.10.1. 

 

Таблиця  6.10.1 - Допустимі значення рівнів звукового тиску шуму 

Призначення території або 

приміщення 

Середньогеометричні частоти октавної смуги (Гц) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Допустимі рівні октанового шуму, Lдоп, дБ 

Житлові приміщення будинків 

табл.1 п.6 /1/ 

Час доби: нічний  (с 23
00

 до 7
00

год.) 

55 44 35 29 25 22 20 18 

LA доп. = 30Дба, LA макс.доп.=45, дБА 

Час доби:: денний (с 7
00

 до 23
00

год) 

63 52 45 39 35 32 30 28 

LA доп. = 40дБА, LA макс доп.=55, дБА 

Робочі приміщення офісів, 

банків, кабінети і робочі 

приміщення в 

адміністративних будинках  

табл.1 п.11/1/ 

71 61 54 49 45 42 40 38 

LA екв. доп. = 50дБА LA макс.доп.= 65дБА 

Території, які безпосередньо 

прилягають до житлових 

будинків, . (табл.1 п.25 /1/) 

Час доби:: денний (с 7
00

 до 23
00

год) 

75 66 59 54 50 47 45 43 

LA екв. доп.= 55дБА, LA макс.доп =70 дБА 

Час доби: нічний  (с 23
00

 до 7
00

год.) 

67 57 49 44 40 37 35 33 

LA екв. доп.= 45дБА, LA макс доп.=60 дБА 

Поправка (табл.1, примітки 3 

/1/), , дБ 

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Виконання всіх видів робіт 

(окрім перерахованих в пп.1-4 і 

аналогічними) на постійних 

робочих місцях у виробничих 

приміщеннях і на території 

підприємства табл.2 п.5  

95 87 82 78 75 73 71 69 

LA екв. = 80 дБА  LA максв.. = 110 дБА 

 

Розрахунок шумового впливу від технологічного обладнання АЗК. 

Основним джерелом шуму, що чинить несприятливу акустичну дію є насосне обладнання. 

Розрахунок рівнів звукового тиску в розрахунковій точці на території виконується згідно п. 6 ДСТУ-Н 

Б В.1.1-35:2013. Рівні очікуваного шуму в розрахунковій точці при одночасній роботі усіх наявних 

джерел визначають шляхом підсумовування (за енергією) рівнів звукового тиску в октавних смугах 

частот Lj, дБ, визначених для окремих джерел. 

Сумарний рівень звукового тиску Lсум, дБ, в кожній октавній смузі частот від усіх n джерел шуму 
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визначається згідно з додатком А ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. 

Якщо розрахункова точка знаходиться на території майданчика промислового підприємства, де всі 

додаткові звукові відбиття в напрямку неї однозначно врахувати неможливо, то рівні звукового тиску 

L, дБ, в октавних смугах частот визначають при відстані від акустичного центра джерела шуму r, 
більшій ніж подвійний максимальний розмір (lмакс) габаритний розмір джерела (r ≥ 2lмакс), то рівні 

звукового тиску L, дБ, в октавних смугах частот в даній розрахунковій точці визначають за 

формулою: 

 

L = Lw − 15 ∙ lg(r) + 10 ∙ lg(Ф) − βa ∙ r − 10 ∙ lg(ῼ) − ∆Lекр − βзел ∙ l 

де: 

 Lw – рівні звукової потужності джерела шуму в октавних смугах частот, дБ; 

 r – відстань від розрахункової точки до акустичного центра джерела шуму, м.; 

 Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розрахункової точки 

в октавних смугах частот, безрозмірний; приймається за даними технічної документації на джерело 

або визначається експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках випромінюванням 

або за відсутності даних приймають Ф =1); 

 βa – величина затухання звуку в атмосфері в октавних смугах частот, дБ/м; приймається 

відповідно до таблиці 4 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013; 

 ῼ - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; визначається згідно таблиці 1 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013; 

 ∆Lекр – величина зниження рівня звукового тиску в октавних смугах частот екраном 

(шумозахисною перепоною), розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

визначається згідно з 6.1.7-6.1.16 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013; 

 βзел – величина зниження рівнів звукового тиску в октавних смугах частот смугами зелених 

насаджень, дБ/м; 

 l – ширина лісопосадки, м. 

 

Необхідне зниження октавних рівнів звукового тиску, октавних еквівалентних рівнів звукового 

тиску або рівнів звуку в розрахункових точках приміщень чи територій визначають для кожного 

джерела шуму за формулами: 

 при одному джерелі шуму: 

∆Lнх = L − Lдоп 

 при кількох одночасно працюючих джерелах, рівні звукової потужності яких відрізняються між 

собою не більше ніж на 10 дБ (дБА): 

 

∆Lнх = Li − Lдоп + 10 ∙ lg(n) 
де: 

 L і Li – рівні звукового тиску в октавних смугах частот, дБ, або рівні звуку, дБА, в розрахунковій 

точці відповідно від одного джерела і від окремого і-го джерела шуму; 

 Lдоп – допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, дБ, або рівні звуку, дБА, в 

розрахунковій точці приміщення або території; 

 n – загальна кількість джерел шуму, прийнята у розрахунку, для яких Li ≥ Lдоп − 3. 

 

Якщо октавні рівні звукового тиску або рівні звуку Li в розрахунковій точці від різних одночасно 

працюючих джерел шуму відрізняються між собою більше ніж на 10 дБ (дБА), то для визначення 

необхідного зниження рівнів шуму для кожного із цих джерел треба всі джерела шуму поділити на 

окремі групи в залежності від співвідношення величин Li з максимальним рівнем шуму Lмакс, дБ 

(дБА), створюваного і-тим джерелом в даній розрахунковій точці. 

До 1-ої відносять джерела шуму, октавні рівні звукового тиску або рівні звуку яких задовольняють 

в розрахунковій точці нерівності Li ≥ Lмакс − 10; до 2-ої групи відносять джерела шуму, октавні рівні 

звукового тиску або рівні звуку яких задовольняють в розрахунковій точці нерівності Lмакс − 20 ≤
Li ≤ Lмакс − 10, до 3-ої групи відносять джерела шуму, октавні рівні звукового тиску або рівні звуку 

яких задовольняють в розрахунковій точці нерівності Lмакс-30 ≤ Li ≤ Lмакс − 20. В різних смугах 
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частот одне і те саме джерело може відноситися до різних груп. 

Необхідне зниження октавних рівнів звукового тиску або рівнів звуку для кожного джерела шуму у 

таких випадках визначають: 

 для джерел шуму 1-ої групи за формулою: 

 

∆Li
нх = Lі − Lдоп + 10 ∙ lg(n1) 

 

 для джерел шуму 2-ої групи за формулою: 

 

∆Li
нх = Lі − Lдоп + 10 ∙ lg(n2) + 5 

 
 для джерел шуму 3-ої групи за формулою: 

 

∆Li
нх = Lі − Lдоп + 10 ∙ lg(n3) + 10 

де: 

 n1, n2, n3 – кількість джерел шуму відповідної групи. 

Результати розрахунків шумового забруднення наведені в таблиці 6.10.2.: 
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Таблиця  6.10.2. - Результати розрахунків шумового забруднення 

Найменування показника Джерело шуму Позначення 
Одиниця 

виміру 

Рівні звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівні звукової потужності 
джерел шуму в октавних 

смугах частот 

Насос  LW1 дБ 76 79 77 73 69 64 58 51 

Відстань від розрахункової 

точки до акустичного центра 
джерела шуму 

Насос  r1 м 50 50 50 50 50 50 50 50 

Коефіцієнт спрямованості 

випромінювання шуму 
джерелом в напрямку 

розрахункової точки в 

октавних смугах частот  

- Ф1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Величина затухання звуку в 
атмосфері в октавних смугах 

частот, (приймається 

відповідно до таблиці 4 
ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013) 

- βa дБ/м 0,00019 0,00052 0,00104 0,00198 0,00507 0,0168 0,059 0,177 

Просторовий кут, в який 

випромінюється шум даного 

джерела 

Насос  Ω1 - 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 

Величина зниження рівня 

звукового тиску в октавних 

смугах частот екраном 
(шумозахисною перепоною), 

розташованим між джерелом 

шуму і розрахунковою 
точкою 

- ∆Lекр 1 дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Величина зниження рівнів 

звукового тиску в октавних 

смугах частот смугами 
зелених насаджень 

- βзел 1 дБ/м 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ширина лісопосадки - l м 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рівні звукового тиску в 

розрахунковій точці від 
джерела шуму 

Насос  L1 дБ 42,5 45,5 43,5 39,4 35,3 29,7 21,6 8,7 

100,1L1 Насос  - - 17782,8 35481,3 22387,2 8709,6 3388,4 933,3 144,5 7,4 

Допустимі рівні шуму для 

території, що безпосередньо 

прилягає до житлових 
будинків (день) 

- Lдоп дБ 75 66 59 54 50 47 45 43 

Допустимі рівні шуму для 

території, що безпосередньо 
прилягає до житлових 

будинків (ніч) 

- Lдоп дБ 67 57 49 44 40 37 35 33 

Поправка згідно примітки 3 

таблиці 1 ДБН В.1.1-31:2013 
- ∆ дБ (дБА) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Допустимі рівні шуму для 
території, що безпосередньо 

прилягає до житлових 

будинків з врахуванням 

- Lдоп дБ 70 61 54 49 45 42 40 38 
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Найменування показника Джерело шуму Позначення 
Одиниця 

виміру 

Рівні звукового тиску в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

поправки (денний час) 

Допустимі рівні шуму для 

території, що безпосередньо 

прилягає до житлових 
будинків з врахуванням 

поправки (нічний час) 

- Lдоп дБ 62 52 44 39 35 32 30 28 

Необхідне зниження рівнів 

звукового тиску в 
розрахунковій точці від 

кожного з джерел шуму в 

денний час 

Насос  ∆L1
нх дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необхідне зниження рівнів 

звукового тиску в 

розрахунковій точці від 
кожного з джерел шуму в 

нічний час 

Насос  ∆L1
нх дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

На підставі отриманих результатів розрахунку шумового впливу технологічного обладнання (насосного обладнання ПРК) на навколишнє 

природне середовище, можна зробити висновок, що використання даного технологічного обладнання або аналогічного за своїми шумовими 

характеристиками не призведе до створення понаднормативного шумового тиску на межі нормативної СЗЗ для автозаправного комплексу ТОВ 

«МОНОЛІТ – ГАЗ», а тому додаткових заходів для зниження шумового навантаження не передбачається. 
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Розрахунок шумового впливу від технологічного обладнання АЗК. 

Джерелами зовнішнього непостійного шуму на території перспективної забудови являються 

транспортні потоки Траси Р-12 (Чернігів – Гремяч). Локальними джерелами шуму являються 

поодинокі легкові та вантажні автомобілі. Режим роботи джерел транспортного шуму – 

цілодобовий, із суттєво більшою інтенсивністю їх роботи в денний період доби. Режим роботи 

локальних джерел шуму –денний період (за виключенням проїздів одиночних легкових 

автомобілів). 

Для оцінки непостійного шуму на території АЗК було визначено перелік розрахункових точок 

та джерел шуму, які формують в них акустичне середовище. 

Шумовими характеристиками локальних джерел шуму на території АЗК є еквівалентні LAекв  та 

максимальні LAмакс рівні звуку в дБА на відстані 7,5 м від меж джерел шуму. 

Величину LAекв  визначають за формулою: 

LAекв = LAеквц + 10 ∙ lgtсум − 27 

де: 

LAеквц – еквівалентний рівень звуку, дБА, за повний цикл характерного впливу джерел шуму; 

приймається відповідно до таблиці 8 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013; 

tсум –сумарна тривалість характерного впливу джерела шуму у хвилинах за період 

восьмигодинного найбільш шумного денного часу доби. 

Максимальний рівень звуку LAмакс визначають відповідно до таблиці 8 ДСТУ-Н Б В.1.1-

33:2013. 

Результати розрахунків наведені в таблиці 6.10.3. Розрахункові точки 5.1 – 5.4 – точки на межі 

нормативної СЗЗ по сторонах світу: 

 

Таблиця 6.10.3 - Результати розрахунків із визначення рівнів звуку при його поширенні в 

розрахункові точки № 5.1-5.4 

Проїзди одиночних автомобілів по території АЗК 

Найменування показника Позначення 
Одиниця 

вимірювання 
Норматив Значення 

Номер розрахункової точки - - - 5.1 5.2 5.3 5.4 

Висота середини вікон  h м - 3 3 3 3 

Катет 1 (найменша відстань від УАК ДШ до РТ) к1 м - 50 50 50 50 

Катет 2 (висота РТ) к2 м - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Гіпотенуза Г м - 50,02 50,02 50,02 50,02 

      -         

Найменування показника Позначення 
Одиниця 

вимірювання 
- 

Значення для розрахункової 

точки 

Номер розрахункової точки - - - 5.1 5.2 5.3 5.4 

                

Визначення величин поправок 

Відстань від умовного акустичного контуру 

джерела шуму у напрямі від його умовного 

акустичного центру до розрахункової  точки 

r м - 50,0 50,0 50,0 50,0 

Довжина джерела шуму, що являє собою умовний 

прямокутник 
A м - 4 4 4 4 

Ширина джерела шуму, що являє собою умовний 
прямокутник 

B м - 2 2 2 2 

Величина поправки, що враховує зниження рівня 

звуку в залежності від відстані між джерелом 

шуму і розрахунковою точкою 

∆LAвідст дБА - 27 27 27 27 

Величина поправки, що враховує зниження рівня 

звуку внаслідок затухання звуку в повітрі 
∆LАпов дБА - 0,3 0,3 0,3 0,3 



86 

Величина поправки, що враховує вплив на рівень 

звуку в розрахунковій точці типу покриття 

території 

∆LАпок дБА - 0 0 0 0 

Величина поправки, що враховує зниження рівня 

звуку екранами на шляху поширення шуму 
∆LАекр дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 
смугами зелених насаджень 

∆LАзел дБА - 0 0 0 0 

Площа екранованої або неекранованої ділянки 

території, яку займає джерело шуму 
S кв. м - 8 8 8 8 

Площа всієї території, яку займає джерело шуму Sповн кв. м - 8 8 8 8 

Величина поправки, що враховує зниження рівня 
звуку внаслідок обмеження кута видимості 

джерела шуму з розрахункової точки 

∆LAобм дБА - 0 0 0 0 

Величина поправки, що враховує підвищення 
рівня звуку відбитого від огороджувальних 

конструкцій будівель 

∆LAвідб дБА - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Визначення еквівалентних рівнів звуку в денний період доби 

Шумова характеристика джерела шуму LA екв ц дБА - 57 57 57 57 

Сумарна тривалість характерного впливу джерела 

шуму у хвилинах за період восьмигодинного 

найбільш шумного денного часу доби 

tсум хв - 840 840 840 840 

Відповідна шумова характеристика джерела 

шуму 
LA дБА - 59,2 59,2 59,2 59,2 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку в 

залежності від відстані між джерелом шуму і 

розрахунковою точкою 

∆LАвідст дБА - 27 27 27 27 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок затухання звуку в повітрі 
∆LАпов дБА - 0,3 0,3 0,3 0,3 

Поправка, що враховує вплив на рівень звуку в 
розрахунковій точці типу покриття території 

∆LАпок дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

екранами на шляху поширення шуму 
∆LАекр дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 
смугами зелених насаджень 

∆LАзел дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок обмеження кута видимості джерела 
шуму з розрахункової точки 

∆LАобм дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує підвищення рівня звуку 

відбитого від огороджувальних конструкцій 

будівель 

∆LАвідб дБА - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Рівень звуку в розрахунковій точці на межі 

нормативної СЗЗ 
∆LАтер дБА 45 33 33 33 33 

Визначення максимальних рівнів звуку в денний період доби 

Відповідна шумова характеристика джерела 
шуму 

LA дБА - 63 63 63 63 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку в 

залежності від відстані між джерелом шуму і 
розрахунковою точкою 

∆LАвідст дБА - 27 27 27 27 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок затухання звуку в повітрі 
∆LАпов дБА - 0,3 0,3 0,3 0,3 

Поправка, що враховує вплив на рівень звуку в 

розрахунковій точці типу покриття території 
∆LАпок дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

екранами на шляху поширення шуму 
∆LАекр дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

смугами зелених насаджень 
∆LАзел дБА - 0 0 0 0 
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Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок обмеження кута видимості джерела 
шуму з розрахункової точки 

∆LАобм дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує підвищення рівня звуку 

відбитого від огороджувальних конструкцій 

будівель 

∆LАвідб дБА - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Рівень звуку в розрахунковій точці на межі 

нормативної СЗЗ 
∆LАтер дБА 60 37 37 37 37 

Визначення еквівалентних рівнів звуку в нічний період доби 

Шумова характеристика джерела шуму LA екв ц дБА - 57 57 57 57 

Сумарна тривалість характерного впливу джерела 
шуму у хвилинах за період восьмигодинного 

найбільш шумного денного часу доби 

tсум хв - 600 600 600 600 

Відповідна шумова характеристика джерела 

шуму 
LA дБА - 57,8 57,8 57,8 57,8 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку в 
залежності від відстані між джерелом шуму і 

розрахунковою точкою 

∆LАвідст дБА - 27 27 27 27 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок затухання звуку в повітрі 
∆LАпов дБА - 0,3 0,3 0,3 0,3 

Поправка, що враховує вплив на рівень звуку в 

розрахунковій точці типу покриття території 
∆LАпок дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 
екранами на шляху поширення шуму 

∆LАекр дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

смугами зелених насаджень 
∆LАзел дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок обмеження кута видимості джерела 

шуму з розрахункової точки 

∆LАобм дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує підвищення рівня звуку 
відбитого від огороджувальних конструкцій 

будівель 

∆LАвідб дБА - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Рівень звуку в розрахунковій точці на межі 
нормативної СЗЗ 

∆LАтер дБА 35 32 32 32 32 

Визначення максимальних рівнів звуку в нічний період доби 

Відповідна шумова характеристика джерела 

шуму 
LA дБА - 63 63 63 63 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку в 

залежності від відстані між джерелом шуму і 

розрахунковою точкою 

∆LАвідст дБА - 27 27 27 27 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок затухання звуку в повітрі 
∆LАпов дБА - 0,3 0,3 0,3 0,3 

Поправка, що враховує вплив на рівень звуку в 
розрахунковій точці типу покриття території 

∆LАпок дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

екранами на шляху поширення шуму 
∆LАекр дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 
смугами зелених насаджень 

∆LАзел дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує зниження рівня звуку 

внаслідок обмеження кута видимості джерела 
шуму з розрахункової точки 

∆LАобм дБА - 0 0 0 0 

Поправка, що враховує підвищення рівня звуку 

відбитого від огороджувальних конструкцій 

будівель 

∆LАвідб дБА - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Рівень звуку в розрахунковій точці на межі 

нормативної СЗЗ 
∆LАтер дБА 50 37 37 37 37 

Визначені рівні шуму 

Номер розрахункової точки - -   5.1 5.2 5.3 5.4 
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Сумарний еквівалентний рівень звуку в денний 
період доби 

LАекв (день) дБА 45 33 33 33 33 

Максимальний рівень звуку в денний період доби LАмакс (день) дБА 60 37 37 37 37 

Сумарний еквівалентний рівень звуку в нічний 
період доби 

LАекв (ніч) дБА 35 32 32 32 32 

Максимальний рівень звуку в нічний період доби LАмакс (ніч) дБА 50 37 37 37 37 

 

Розрахунок показав, що на межі нормативної санітарно-захисної зони (50м) еквівалентний 

рівень шуму у денний період склав 33 дБА, а максимальний - 37 дБА, що не перевищує 

нормативні значення в житловій забудові в денний час, а у нічний період еквівалентний рівень 

шуму склав 32 дБА, а максимальний - 37 дБА, що не перевищує нормативні значення в житловій 

забудові у нічний час. 

Найближча житлова забудова розташована на відстані 500 м, експлуатація технологічного та 

інженерного обладнання, транспортних засобів для повноцінного функціонування проектованого 

об'єкта не чинитиме негативного акустичного впливу на навколишнє середовище і соціальні 

умови життєдіяльності людей. 

Оскільки ефективність заходів щодо захисту від шуму істотно залежить від їх технічного 

виконання, при проведенні монтажних робіт, випробувань обладнання інженерного забезпечення 

необхідно проводити контроль створюваних ними рівнів шуму. 



89 

7. Методи прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля 
7.1 Опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і 

обґрунтування розрахункових періодів прогнозу 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря проведений на підставі затверджених 

Міністерством охорони навколишнього природного середовища й Державних санітарних органів 

даних по потужності викидів існуючих на підприємстві джерел викидів забруднюючих речовин. 

У розрахунок викидів враховані всі джерела, розташування яких зазначене на карті-схемі 

джерел, прив'язка яких визначена в місцевій системі координат фактично, по місцю їхнього 

розташування. 

Для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря здійснено 

розрахунок розсіювання забруднюючих речовин з використанням автоматизованої системи 

розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ+», рекомендованої до використання Міністерством 

охорони навколишнього природного середовища (вих. № 11-6-31 від 16.02.96 р.), що реалізує 

«Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що 

утримуються у викидах підприємств», ОНД-86. 

Кліматологічні, метеорологічні коефіцієнти і показники, прийняті для машинного 

розрахунку, приведені в додатках. 

Розташування джерел викидів забруднюючих речовин представлено на карті-схемі і 

визначено в місцевій координатній сітці «Х-У», орієнтованої по сторонах світу: вісь - «ОУ» - 

напрямком «південь-північ», вісь «ОХ» - напрямком «захід-схід».  

Для розрахунку розсіювання прийнятий розрахунковий квадрат з кроком сітки по осі OX – 25 

м, по осі OУ – 25 м. Координати проектованих джерел викидів визначені в місцевій системі 

координат. 

На підставі аналізу картографічного матеріалу в радіусі 1 км від об'єкта перепаду висот 

більш 50 м на 1 км місцевості не виявлено. Отже, на підставі п. 2.1 ОНД-86 коефіцієнт обліку 

рельєфу місцевості приймається рівним 1. 

При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері визначалися 

концентрації на межі нормативної СЗЗ (точки 1-4)  (точки наведені на генеральному плані 

майданчика) 

Виконано розрахунок приземних концентрацій забруднюючих речовин відповідно до  

доцільності  розрахунку розсіювання забруднюючих речовин  в атмосферному повітря, який 

проведено до вимог п. 5.21 ОНД-86 . 

Доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин при планованій 

діяльності. 

Таблиця 7.1.1. - Доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин. 

Планована діяльність.  

К
о
д
 

Найменування речовин 
Масовий викид 

речовин, г/с 

ГДК  макс. 

раз.,ОБРВ, 

мг/м
3
 

М
 /

 П
Д

К
 

Висота 

дж., Н, 

м 

К
о

е
ф

.,
 Ф

 

Д
о

ц
іл

ь
н

іс
т

ь
 

р
о
зр

а
х

ун
к

у 
 

(т
а

к
, 

н
і)

 

2 3 4 5 6 7 8 10 

11000

10304 
Пропан 0,079569 

65 

(ОБРВ) 
0,001224 3,0 0,1 ні 

11000

402 
Бутан 0,119353 200 0,000597 3,0 0,1 ні 

11000

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,176465 5,0 0,035293 3,0 0,1 ні 

11000

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,132441 1,0 0,13244 3,0 0,1 так 
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Дані результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (без фонового забруднення) 

приведені в таблиці 7.1.2.: 

 

Таблиця 7.1.2. – Дані розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (без фонового 

забруднення). Планована діяльність. 

Найменування забруднюючої речовини або 

групи сумації 

Розрахункові концентрації в заданих точках (частки 

ГДКм.р.) 

Номер розрахункової точки 

1 2 3 4 

Бутан 0,002991 0,00220 0,002185 0,003439 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку 

на вуглець) 
0,117191 0,108494 0,134725 0,101833 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,442599 0,373163 0,419967 0,336431 

Пропан 0,006135 0,004513 0,004482 0,007054 

 

Враховуючи, що пости спостереження на даній території відсутні, значення розрахункових 

фонових концентрацій забруднюючих речовин (0,4 часток ГДК) прийнято згідно п.1.3 Наказу 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001р., зареєстрованого в 

Міністерстві  юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 700/5891 «Величина фонової концентрації, 

визначена за даними фактичних  спостережень, - це статистично достовірна максимальна разова 

концентрація (середня за 20 хвилин); визначена розрахунковим шляхом - значення, що 

обчислюється множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,4 (у 

відповідності до "Методики  расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий", затвердженої Головою Держкомгідромету СРСР від 4 

серпня 1986 р. № 192 (далі - ОНД-86)». 

Дані результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (із фоновим забрудненням) 

приведені в таблиці 7.1.3.: 

 

Таблиця 7.1.3. – Дані розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (із фоновим 

забрудненням). Планована діяльність. 

Найменування забруднюючої речовини або 

групи сумації 

Розрахункові концентрації в заданих точках (частки 

ГДКм.р.) 

Номер розрахункової точки 

1 2 3 4 

Бутан 0,402991 0,40220 0,402185 0,403439 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку 

на вуглець) 
0,517191 0,508494 0,534725 0,501833 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,842599 0,773163 0,819967 0,736431 

Пропан 0,406135 0,404513 0,404482 0,407054 

 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при роботі 

проектованого об’єкта показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій 

забруднюючих речовин в заданих точках, які відповідають межі нормативної санітарно-захисної 

зони (без врахування та із врахуванням фонових концентрацій), не перевищують санітарно-

гігієнічні нормативи (ГДКм.р.).  

Доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин для Технологічної 

альтернативи № 1 . 
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Таблиця 7.1.4. - Доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин. 

Технологічна альтернатива № 1. 
К

о
д
 

Найменування речовин 
Масовий викид 

речовин, г/с 

ГДК  макс. 

раз.,ОБРВ, 

мг/м
3
 

М
 /

 П
Д

К
 

Висота 

дж., Н, 

м 

К
о

е
ф

.,
 Ф

 

Д
о

ц
іл

ь
н

іс
т

ь
 

р
о
зр

а
х

ун
к

у 
 

(т
а

к
, 

н
і)

 

2 3 4 5 6 7 8 10 

11000

10304 
Пропан 0,077583 

65 

(ОБРВ) 
0,001194 3,0 0,1 ні 

11000

402 
Бутан 0,116374 200 0,000582 3,0 0,1 ні 

11000

2704 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 

0,176465 5,0 0,035293 3,0 0,1 ні 

11000

2754 

Вуглеводні насичені С12-

С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,132441 1,0 0,13244 3,0 0,1 так 

 

Дані результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (без фонового забруднення) 

приведені в таблиці 7.1.5.: 

 

Таблиця 7.1.5. – Дані розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (без фонового 

забруднення). Технологічна альтернатива № 1. 

Найменування забруднюючої речовини або 

групи сумації 

Розрахункові концентрації в заданих точках (частки 

ГДКм.р.) 

Номер розрахункової точки 

1 2 3 4 

Бутан 0,002871 0,002114 0,002096 0,003306 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку 

на вуглець) 
0,117191 0,108494 0,134725 0,101833 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,442599 0,373163 0,419967 0,336431 

Пропан 0,014689 0,011458 0,013390 0,012885 

 

Враховуючи, що пости спостереження на даній території відсутні, значення розрахункових 

фонових концентрацій забруднюючих речовин (0,4 часток ГДК) прийнято згідно п.1.3 Наказу 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001р., зареєстрованого в 

Міністерстві  юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 700/5891 «Величина фонової концентрації, 

визначена за даними фактичних  спостережень, - це статистично достовірна максимальна разова 

концентрація (середня за 20 хвилин); визначена розрахунковим шляхом - значення, що 

обчислюється множенням максимальної розрахункової концентрації С на коефіцієнт 0,4 (у 

відповідності до "Методики  расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий", затвердженої Головою Держкомгідромету СРСР від 4 

серпня 1986 р. № 192 (далі - ОНД-86)». 

Дані результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (із фоновим забрудненням) 

приведені в таблиці 7.1.6.: 
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Таблиця 7.1.6. – Дані розрахунку розсіювання забруднюючих речовин (із фоновим 

забрудненням). Технологічна альтернатива № 1. 

Найменування забруднюючої речовини або 

групи сумації 

Розрахункові концентрації в заданих точках (частки 

ГДКм.р.) 

Номер розрахункової точки 

1 2 3 4 

Бутан 0,402871 0,402114 0,402096 0,403306 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
0,517191 0,508494 0,534725 0,501833 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 

26611 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,842599 0,773163 0,819967 0,736431 

Пропан 0,414689 0,411458 0,413390 0,412885 

 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при втіленні 

варіанту Технологічна альтернатива № 1 показав, що створювані максимальні значення 

приземних концентрацій забруднюючих речовин в заданих точках, які відповідають межі 

нормативної санітарно-захисної зони (без врахування та із врахуванням фонових концентрацій), 

не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи (ГДКм.р.). 

 

7.2 Дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси 

Загальна площа ділянки проектування  – 0,1600 га 

Потреба в ресурсах:  

Сировинні: сировина в процесі діяльності об’єкта не використовується, товаром, який підлягає 

реалізації являється зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) (1210 куб. м/рік) та нафтопродукти (2980 

куб. м/рік). 

Земельні: земельна ділянка загальною площею – 0,1600га. 

Водні: вода для задоволення питних і санітарно-побутових потреб працівників та клієнтів – 

260 куб.м/рік. 

Енергетичні: електроенергія в обсязі 220 тис. кВт. год. 

Людські: для функціонування об’єкту передбачається створення 13 робочих місць. 

 

7.3 Дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду 

Поблизу розташування майданчика проектованого автозаправного комплексу, об’єкти будь-

яких рекреаційних територій, земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, пам’яток архітектури, культури та мистецтва відсутні. 

На прилеглій території не відмічаються шляхи міграції птахів та тварин. 

 

7.4 Дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і тваринного світу 

Територія майданчика будівництва не є заповідною зоною або зоною розміщення цінних видів 

флори та фауни, що охороняються. Зелені насадження на ділянці території представлені 

листяними деревами, що підлягають видаленню. Видалення зелених насаджень з території 

проектованого АЗК потрібно проводити згідно вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затверджений Постановою КМУ від 01.08.2005 № 1045. 

Всі негативно діючі фактори можна розділити на три групи: 

- фізичні (надлишок або нестачу вологи, освітленість, високі або низькі температури, 

радіоактивне випромінювання, механічні дії, підвищений вміст солей в ґрунті і ін.); 

- хімічні (газоподібні сполуки, азотисті сполуки та ін.); 

- біотичні (грибні та вірусні патогени, комахи-шкідники, алелопатична взаємодія рослин, 

вплив тварин на рослини і ін.). 

Фізичні фактори 

Надлишок вологи в ґрунті призводить до наступних негативних наслідків: 

- пригнічуються мікробіологічні процеси в ґрунті, знижуються рухливість і доступність 

рослинам мінеральних елементів; 

- відновлювальні процеси сприяють утворенню в ґрунті токсичних з'єднань; 

- посилюються процеси бродіння в коренях рослин, що веде до накопиченню 
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- в коренях спирту і молочної кислоти, що є інгібіторами ряду фізіологічних процесів; 

- порушується дихання коренів, знижується активність поглинання ними води і поживних 

речовин, пригнічуються процеси синтезу в коренях; 

- в ґрунтових водах різко падає концентрація кисню, а вміст вуглекислого газу зростає до 

50% від обсягу всієї газової суміші. 

До надлишку вологи в ґрунті рослини можуть адаптуватися шляхом ряду змін в процесах їх 

життєдіяльності: 

- розвиток в тканинах аеренхіма газових порожнин і міжклітинних просторів, за якими 

кисень транспортується в корені; 

- гальмування росту, відмирання або редукція деяких органів, що знижує витрату енергії і 

асиміляторів. 

Хімічні чинники 

Чутливість рослин до токсичних газів (оксиди сірки і азоту, озон, фтор) варіює в широких 

межах. 

Дія газів на рослини здійснюється не тільки через листя, а й через ґрунт на кореневу систему. 

Кислотні дощі порушують водний режим тканин, призводять до постійного зсуву рН цитолазми в 

кислу сторону. Всі ці зміни викликають порушення росту рослин і прискорення процесів 

старіння, призводить до зниження продуктивності і погіршення якості урою. 

Згідно з проектними даними: 

- основним принципом проектування є мінімальна забудова і максимальне збереження 

навколишнього середовища; 

- фізичні фактори впливу на рослинний і тваринний світ на проектованому об'єкті відсутні; 

- на ділянках, вільних від забудови і покриттів, а також по периметру майданчики 

підприємства виконується озеленення. Газон виконується  з трав, стійких до витоптування, з 

щільною кореневою системою для виключення вимивання родючого шару ґрунту під час дощу. 

У зоні впливу проектованого об'єкта відсутні природно-заповідний фонд, території, 

перспективні для заповідників, шляхи міграції птахів і тварин. 

  Вплив на рослинний і тваринний світ при будівництві і подальшій експлуатації АЗК 

очікується в межах норми.  
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8. Проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, 

твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів 
 

Під час діяльності можуть утворюватися наступні відходи: ІІ – го (матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені); ІІІ –го (залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, 

відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою матеріалу зв'язувального неорганічного (пісок 

забруднений нафтопродуктами), суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана від 

вилучення масел з вод стічних, шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових); 

ІV-го (одяг зношений чи зіпсований відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн) 

класів небезпеки. 

В результаті реалізації технологічних процесів зберігання та відпуску нафтопродуктів та ЗВГ - 

будуть утворюватися відходи у кількості 3,047 т/рік, в тому числі: 

 

Таблиця 8.1 - Проектні дані про розрахункові обсяги твердих відходів виробництва 
Код відходу Найменування відходу Клас небезпеки Кількість, т/рік 

6000.2.9.17 
Залишки очищення резервуарів для зберігання, що 

містять нафтопродукти 
3 0,894 

7720.3.1.01 
Відходи комунальні (міські) змішані у т.ч. сміття з 

урн 
4 0,769 

7730.3.1.05 
Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 
2 0,005 

7730.3.1.06 
Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 
2 0,657 

7730.3.1.07 Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи 
забруднений 

4 0,078 

7710.3.1.14 Взуття зношене чи зіпсоване 4 0,033 

9010.2.3.02 

Відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою 

матеріалу зв'язувального неорганічного (пісок 
забруднений нафтопродуктами) 

3 0,419 

9030.2.9.03 Суміш речовин мастильних та масел нафтових, 

одержана від вилучення масел з вод стічних 
3 0,007 

9030.2.9.04 
Шлам від очищення вод стічних неспецифічних 

промислових 
3 0,185 

Всього 3,047 

 

Розрахунок нормативів утворення  відходів 

Результати розрахунків обсягів відходів фільтрів наведено в таблиці 8.2: 

 

Таблиця 8.2 – Розрахункова кількість обсягів утворення відходів фільтрів 

Тип фільтра 

Кількість 

встановлених 

фільтрів, од 

Маса одного 

фільтра, кг 

Періодичність 

заміни фільтра, 

разів/рік 

Код відходу 

Найменування відходу, що 

утворюється (згідно ДК 005-

96) 

Обсяг 

утвореного 

відходу, 

т/рік 

Фільтр для 
очистки ЗВГ 

1 2,5 2 7730.3.1.05 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 

0,005 

 

Матеріали обтиральні, відпрацьовані. Згідно «Сборника удельных показателей 

образования отходов производства и потребления» п. 3.3 норматив обтиральних матеріалів при 

обслуговуванні устаткування та обладнання 0,1 кг/зміна. На території стоїть 6 ПРК, кількість 

змін – 3, протягом року.  

0,1кг/зміна × 10
-3

 × 6 × 3 × 365 = 0,657 т/рік 

 

Відходи комунальні (міські) змішані у т.ч. сміття з урн. Кількість побутових відходів 

розраховується згідно Рішення Чернігівської міської ради «Про затвердження норм надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Чернігові» 2019 року, т.я. такі норми 

рішенням Вознесенської сільської ради не встановлені.  Для адміністративних установ, норма 

утворення відходів на одне робоче місце становить 59,13 кг/рік. Кількість робочих місць – 13. 

Результати розрахунків обсягів відходів комунальних наведено в таблиці 8.3: 

 

Таблиця 8.3– Розрахункова кількість обсягів утворення відходів комунальних 
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Кількість 

працівників 

найбільшої зміни, 

чол 

Кількість змін 

на робочий день 

Кількість 

робочих днів 

Норматив 

утворення 

відходу за зміну, 

кг/рік 

Код 

відходу 

Найменування відходу, 

що утворюється (згідно 

ДК 005-96) 

Обсяг 

утвореного 

відходу, т/рік 

13 1 365 59,13 7720.3.1.01 
Відходи комунальні (міські) 
змішані у т.ч. сміття з урн 

0,769 

 

Побутові відходи зберігаються у контейнерах, що розміщені на території об'єкта для їх 

подальшого вивезення спеціалізованим транспортом згідно договірних відносин. Організація 

роздільного збирання ТПВ відповідно до «Методики роздільного збирання побутових 

відходів», затвердженої Наказом Мінрегіону України від 01.08.2011 р. № 133 передбачається за 

технологічною схемою 1, якою передбачено встановлення двох контейнерів. Перший контейнер 

- блакитного кольору з написом "Вторинна сировина" - призначений для збирання відходів як 

вторинної сировини (макулатура, деревина, чорний та кольоровий метал, текстиль, скло, шкіра, 

резина, пластмаса), окрім органічної складової побутових відходів. Другий контейнер - сірого 

кольору - призначений для збирання решти змішаних відходів, у тому числі органічної 

складової побутових відходів. Технологічна схема 1 передбачає централізоване перевезення 

зібраних окремо в одному контейнері відходів як вторинної сировини на підприємства 

сортування або перероблення твердих побутових відходів. 

 

Залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти. Розрахунок 

проводиться згідно з п.1.7.2 «Временных методических рекомендаций по расчету нормативов 

образования отходов производства и потребления» по формулі:  

М = V × k × 10
-3

 , т/рік,  

де V – річний обсяг палива, що зберігався в резервуарі, т/рік,  

k – питомий норматив утворення нафтошламу на 1 тону палива, що зберігається, кг/т, (для 

резервуарів з бензинами k = 0,04 кг на 1 т бензину, для резервуарів з дизпаливом k = 0,9 кг на 1 т 

дизпалива),  

Mбенз. = (1655,0 м
3
 × 0,85 × 745 кг/м

3
 × 10

-3
 ) × 0,04 × 10

-3
 = 0,042 т,  

MДП = (1325,0 м
3
 × 0,85 × 840 кг/м

3
 × 10

-3
 ) × 0,9 × 10

-3
 = 0,852 т,  

М = Mбенз. + MДП = 0,042 т + 0,852 т = 0,894 т. 

Результати розрахунків обсягів залишків від очищення резервуарів наведено в таблиці 8.5: 

 

Пісок для засипання місць проливів нафтопродуктів. Згідно «Временному положению об 

организации сбора отработанных нефтепродуктов» М., Вторнефтепродукт, 1994 для сорбції 

пролитих нафтопродуктів в середньому по галузі використовується 0,1 т піску/1000 м
3
 обороту 

нафтопродуктів на рік.  

0,1 т × 4190 м
3
 × 10

-3
 = 0,419 т/рік. 

 

Розрахунок кількості відходів, які утворюються в результаті роботи очисних споруд. 

1) Концентрація забруднень дощової води складає: 

- завислих речовин - 2000 мг/л ( Рз); 

- нафтопродуктів - 70 мг/л (Рн). 

Дощові води, які стікають з дахів споруд - умовно чисті. 

2) Загальна кількість забруднюючих речовин в річному об’ємі дощової і талої води 

складає: 

- завислі речовини Vзр = Рз х Wд х 1000/(1000 х 1000), кг/рік; 

- нафтопродукти Vн = Рн х Wд х 1000/(1000 х 1000), кг/рік 

Розрахунок приведено в табличній формі. 

 

Таблиця 8.4 – Розрахункова кількість відходів, які утворюються в результаті роботи очисних 

споруд 
Wд Рз Рн Vзр Vн 

94,32 2000 70 188,64 6,60 

 

3) Загальна кількість «улову» очисних споруд дощової каналізації на протязі року 

дорівнює: 
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- завислі речовини Vу = Vзр х Квідс + Vзр х ( 1-Квідс) х Кфільтр., кг/рік 

Квідс - коефіцієнт ефективності уловлювання завислих речовин у відстійнику = 0,8; 

Кфільтр - коефіцієнт ефективності уловлювання завислих речовин у фільтрі = 0,9. 

Нафтопродукти розраховуються аналогічно. 

Розрахунок приведено в табличній формі 
 

Таблиця 8.5 – Розрахункова кількість «улову» очисних споруд дощової каналізації на протязі 

року 
Завислі речовини Нафтопродукти 

Vзр Квідс Кфільтр Vу Vн Квідс Кфільтр Vу 

188,64 0,8 0,9 184,87 6,60 0,8 0,9 6,47 

 

4) Концентрації забруднюючих речовин на виході з очисних споруд.  

- завислі речовини -10 мг/л. 

- нафтопродукти - 0,3 мг/л. 

 

Таблиця 8.6 – обсяги утворення відходів на очисних спорудах дощового стоку 
Код відходу Найменування відходу, що утворюється (згідно ДК 005-96) Од.виміру Кількість 

9030.2.9.04 Шлам від очищення вод стічних неспецифічних промислових т/рік 0,185 

9030.2.9.03 
Суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана від вилучення 

масел з вод стічних 
т/рік 0,007 

 

Одяг зношений або зіпсований. 

Одяг зношений чи зіпсований. Відповідно до Наказу Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 16.04.2009 №62 «Про затвердження 

Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», 

спецодяг видається працівникам підприємств на безоплатній основі. На АЗС штатні 

співробітники робочих професій забезпечуються спецодягом на рік, норматив утворення від 13 

чол.  

Спецодяг складається: Один екземпляр зимова форма – вага 4,5 кг; Один екземпляр літня 

форма вага 1,5 кг; Кількість екземплярів – 1. Отже, річний обсяг утворення відходів одягу 

зношеного чи зіпсованого складає:  

6 кг (зимова форма + літня форма) × 13 чол × 10
-3

 = 0,078 т/рік. 

 

Взуття зношене чи зіпсоване.  
Відповідно до Наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду 16.04.2009 №62 «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів  індивідуального захисту працівникам загальних 

професій різних галузей промисловості», спецвзуття видається працівникам підприємств на 

безоплатній основі. Норматив утворення відходу складає 100 %. Вага пари взяття складає 2,5 кг. 

Кількість співробітників – 13 чол. Нормативно-допустимий обсяг утворення відходу складає:  

 

2,5 кг × 13 чол × 10
-3

 = 0,033 т/рік. 

 

Відходи, що утворюються і тимчасово розміщуються на території, відносяться до ІІ - IV класів 

небезпеки. Для збору і тимчасового складування кожного виду відходу на АЗК передбачаються 

спеціально відведені місця. 

На об’єкті встановлюються світлодіодні лампи, тому такий вид відходів, як відпрацьовані 

люмінесцентні лампи відсутній.  

Пісок, забруднений нафтопродуктами, відноситься до IІІ класу небезпеки. Пісок забруднений 

нафтопродуктами необхідно зберігати в металевому ящику. 

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені відносяться до IІ класу 

небезпеки. Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені необхідно збирати в 

спеціальний контейнер, що має знаходитися на території.  

ТПВ збирають в контейнери для ТПВ, встановлені на території об’єкту.  
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По мірі накопичення власні відходи видалятимуться з території об’єкту ТОВ «МОНОЛІТ – 

ГАЗ» шляхом вивезення їх спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, згідно 

укладених договорів. 
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9. Дані щодо поводження з усіма відходами, що утворяться при здійсненні 

планованої діяльності 
 

На проектованому автозаправному комплексі буде організовано місця тимчасового зберігання 

кожного виду відходів перед їх передачею на розміщення чи утилізацію. 

Поводження з відходами  проектованого АЗК  наводиться в таблиці 9.1. 

Таблиця 9.1 - Поводження з відходами  проектованого автозаправного комплексу ТОВ 

«МОНОЛІТ – ГАЗ» 

№ 

п.п. 

Найменування відходу за 

нормативно-технологічною 

документацією або за ДК-

005-96 

Код відходу 

за ДК-005-96 

Обсяг 

утворення 
Поводження з відходом 

1 

Залишки очищення 

резервуарів для зберігання, 

що містять нафтопродукти 

6000.2.9.17 0,894 

Складуються у відведеному місці з твердим 

покриттям  та по мірі накопичення 

передаватимуться на утилізацію 

спеціалізованому підприємству 

2 
Відходи комунальні (міські) 

змішані у т.ч. сміття з урн 
7720.3.1.01 0,769 

Тимчасово зберігаються в контейнерах на 

твердому покритті, в спеціально відведеному 

місці тимчасового розміщення комунальних 

та подібних до них відходів. 

Надалі передаватимуться на місцеве звалище 

згідно договору про надання послуг з 

вивезення твердих побутових відходів 

3 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 

7730.3.1.05 0,005 

Тимчасово зберігатимуться в контейнері на 

твердому покритті, в спеціально відведеному 

місці тимчасового розміщення даного виду 

відходів. 

Надалі передаватимуться на утилізацію 

спеціалізованому підприємству 

4 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 

7730.3.1.06 0,657 
Передаватимуться на утилізацію 

спеціалізованому підприємству 

5 

Одяг захисний зіпсований, 

відпрацьований чи 

забруднений 

7710.3.1.13 0,078 

Тимчасово зберігатимуться в контейнері на 

твердому покритті, в спеціально відведеному 

місці тимчасового розміщення даного виду 

відходів. 

Надалі передаватимуться на утилізацію 

спеціалізованому підприємству 

6 Взуття зношене чи зіпсоване 7710.3.1.14 0,033 

Тимчасово зберігатимуться в контейнері на 

твердому покритті, в спеціально відведеному 

місці тимчасового розміщення даного виду 

відходів. 

Надалі передаватимуться на утилізацію 

спеціалізованому підприємству 

7 

Відходи, стабілізовані чи 

затверділі за допомогою 

матеріалу зв'язувального 

неорганічного (пісок 

забруднений 

нафтопродуктами) 

9010.2.3.02 0,419 

Тимчасово зберігатимуться в металевому 

контейнері на твердому покритті, в 

спеціально відведеному місці тимчасового 

розміщення даного виду відходів. 

Надалі передаватимуться на утилізацію 

спеціалізованому підприємству 

8 

Суміш речовин мастильних 

та масел нафтових, одержана 

від вилучення масел з вод 

стічних 

9030.2.9.03 0,007 

Відходи по мірі накопичення видаляються зі 

спецівідсіку очисних споруд 

спеціалізованою організацією, яка має 

ліцензію на поводження з даним видом 

відходів 

9 

Шлам від очищення вод 

стічних неспецифічних 

промислових 

9030.2.9.04 0,185 

Відходи по мірі накопичення видаляються зі 

спецівідсіку очисних споруд 

спеціалізованою організацією, яка має 

ліцензію на поводження з даним видом 

відходів 
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10. Передбачені заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля 
10.1 Захисні заходи 

При проектуванні даного об'єкту передбачені наступні заходи щодо забезпечення 

нормативного стану навколишнього середовища, екологічної безпеки та енергозбереження: 

- пристрої системи пожежогасіння; 

-  наявність пристроїв захисного відключення електричного струму; 

-  наявність захисного заземлення; блискавкозахист згідно ДСТУ Б В.2.5-38: 2008;  

- здійснення регулярного контролю за дотриманням правил зберігання відходів і вивезення 

відходів на міське звалище;  

- своєчасне подання статистичної звітності за формами: 2-ТП «Повітря», №1-відходи 

«поводження з відходами». 

- отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами викиду, та дотримання затверджених нормативів ГДВ. 

Компенсація неусувних втрат від проектованої діяльності шляхом грошового відшкодування 

за забруднення атмосфери шкідливими речовинами та розміщення відходів вираховується згідно 

ст.243 і ст.246 розділу VIII. «Екологічний податок» Податкового Кодексу України.  
 

10.2  Компенсаційні заходи 

Компенсація збитку від планованої діяльності здійснюється в період експлуатації шляхом 

нарахування і сплати екологічного податку згідно розділу VІІІ Податкового кодексу України вiд 

02.12.2010 № 2755-VI. 

Згідно ст. 14.1.57 Податкового кодексу України, екологічний податок - загальнодержавний 

обов'язковий платіж,  що справляється з фактичних обсягів викидів у  атмосферне повітря,  

скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу 

радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу 

утворених радіоактивних відходів та з фактичного  обсягу радіоактивних відходів, накопичених 

до 1 квітня 2009 року. 

Платіж з викидів забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, 

розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих  

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 ПКУ). 

Значення платежу за викиди забруднюючих речовин приведені в таблиці 10.1.1.  

 

Таблиця 10.1.1 – Платежі за викиди забруднюючих речовин при планованій діяльності 

Найменування забруднюючої речовини Норматив збору, 

грн./т 

Розрахункова величина 

викиду забруднюючої 

речовини, т/рік 

Сума збору, грн./рік 

1 2 3 4 

Пропан 138,57 0,338237 46,87 

Бутан 138,57 0,507356 70,30 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
138,57 2,882887 399,48 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець 

138,57 0,041038 5,69 

Разом: 522,34 
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Таблиця 10.1.2 – Платежі за викиди забруднюючих речовин при технологічній альтернативі № 1. 

Найменування забруднюючої речовини Норматив збору, 

грн./т 

Розрахункова величина 

викиду забруднюючої 

речовини, т/рік 

Сума збору, грн./рік 

1 2 3 4 

Пропан 138,57 0,36412 50,46 

Бутан 138,57 0,546181 75,68 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у 

перерахунку на вуглець) 
138,57 2,882887 399,48 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець 

138,57 0,041038 5,69 

Разом: 531,31 

 

Розмір платежу може змінюватися в залежності від фактичного навантаження підприємства. 

Оплата за: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид 

вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки та речовини у 

вигляді зважених твердих частинок (Сажа) не здійснюється, т.я. ці речовини викидаються 

пересувними джерелами викидів. 

 

10.3 Охоронні заходи 

Для захисту атмосфери передбачено наступний комплекс заходів, а саме: 

- Впровадження нових технологій, сучасного обладнання та прогресивних рішень, що веде 

до зниження енергозатрат на виробництво, а також забруднення атмосфери. 

- Використання в виробництві сучасного, економного та екологічного обладнання. 

- Локалізація місць забруднення повітря. 

 

10.4. Визначення ступеню екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови 

життєдіяльності людини 

Оцінка ризику планованої діяльності для здоров‘я населення 

Сучасний етап розвитку природоохоронної сфери характеризується зростанням її ролі в 

загальній системі заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я населення України, яке суттєво 

погіршилось за останні десять років. Слід мати на увазі, що на всіх етапах розвитку охорони та 

гігієни атмосферного повітря вони залежали від рівня економічного розвитку країни та досягнень 

науково-технічного прогресу.  

Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище - це ймовірність настання 

події, що має несприятливі наслідки для навколишнього середовища й викликаного негативним 

впливом господарської або іншої діяльності, надзвичайними ситуаціями природного й 

техногенного характеру. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище проведена на 

виконання вимог листа Мінприроди №13981/17/10-10 від 19.07.2010 згідно вимог зміни №1 до 

ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», затвердженої Наказом 

Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, що увійшла в дію 01.07.2010р. 

Для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря здійснено 

розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері, зроблений з використанням 

автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ+», рекомендованої до 

використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. № 11-6-31 

від 16.02.96р.), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі 

шкідливих речовин, що утримуються у викидах підприємств», ОНД-86. 

При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері визначалися 

концентрації на межі найближчої житлової забудови та на межі нормативної санітарно-захисної 

зони. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів. 
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Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів при комбінованій і комплексній дії 

хімічних сполук проводиться на основі розрахунку індексу небезпеки (НІ). Індекс небезпеки для 

умов одночасного надходження кількох речовин одним і тим же шляхом (наприклад інгаляційним 

або пероральним) розраховується за такою формулою: 

, 

де – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно формули:  

 

де - розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м
3
;  

– референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м
3
 (у разі відсутності 

референтних доз/концентрацій (додаток до п.4.3.1 Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. 

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря. Затв. Наказом МОЗ 

України від 13.04.07 № 184. Київ,2007. - 40 с.) як еквівалент можна використовувати гранично 

допустимі концентрації (ГДК); 

=1 – гранична величина прийнятого ризику. 

Критерії неканцерогенного ризику приймається згідно п.4.4.1.1 «Методичні рекомендації МР 

2.2.12-142-2007«Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» 

Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. 

Оцінка не канцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 10.4.1. 

 

Таблиця 10.4.1. - Критерії неканцерогенного ризику 

 

Для розрахунку ризику планової діяльності для здоров’я населення, в якості усереднених 

річних концентрацій прийняті максимальні разові розрахункові концентрації забруднюючих 

речовин, що фактично значно завищує результати розрахунків ризику (таблиця 10.4.2.). 

 

Таблиця 10.4.2. - Значення  усереднених річних концентрацій від джерел проектованого 

об’єкту 

Назва речовини 

ГДК м.р., мг/м
3
 Максимальна концентрація на 

межі нормативної санітарно-

захисної зони (Т.1-4), 

мг/м
3
 

1 2 3 

Планова діяльність 

Пропан 65,0 0,458502 

Бутан 200,0 0,687756 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на 

вуглець) 
5,0 0,673623 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) 

у перерахунку на сумарний органічний вуглець 
1,0 0,442599 

Технологічна альтернатива № 1 

Пропан 65,0 0,954816 

Бутан 200,0 0,661217 

Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на 

вуглець) 
5,0 0,673623 

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) 

у перерахунку на сумарний органічний вуглець 
1,0 0,442599 

Вихідні дані та результати розрахунку наведені у таблицях 10.4.3. 

 iHQНІ

iHQ

iii RfCCHQ /

iC

iRfC

HQ

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають 

як неважливо малий 
< 1 

Гранична величина, що не потребує термінових 

заходів, однак не може розглядатися як досить 

прийнятна 

1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню НQ 
> 1 
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Таблиця 10.4.3. - Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів 

Забруднююча 

речовина 

Референтна (безпечна) 

концентрація ЗР (RfCi), 

мг/м
3
 

Усереднена річна 

концентрація 

(Сі), мг/м
3
 

Критичні органи / 

системи 

 

Коефіцієнт 

небезпеки 

(НQ) ЗР 

Критерії неканцерогенного ризику 

Планова діяльність 

Пропан 65 0,458502 - 0,0071 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Бутан 200 0,687756 - 0,0034 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на 

вуглець) 

5 0,673623 - 0,1347 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

1 0,442599 - 0,4426 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Сумарний індекс небезпеки (формула Ж1) 0,5878 < 1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Технічна альтернатива №1 

Пропан 65 0,954816 - 0,0147 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Бутан 200 0,661217 - 0,0033 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Бензин (нафтовий, 

малосiрчистий, у 

перерахунку на 

вуглець) 

5 0,673623 - 0,1347 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Вуглеводні насичені 

С12-С19 (розчинник 

РПК 26611 і ін.) у 

перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

1 0,442599 - 0,4426 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 

Сумарний індекс небезпеки (формула Ж1) 0,5953 <1 
Ризик виникнення шкідливих ефектів 

розглядають як неважливо малий 
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Для характеристики канцерогенного ризику проводять розрахунок індивідуального та 

популяційного ризику впливу досліджуваних речовин згідно п.4.4.2 Методичних рекомендацій МР 

2.2.12-142-2007. «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря». 

Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. 

Розрахунок індивідуального канцерогенного ризику CR здійснюють за формулою: 

CR = LADD ∙ SF 
де: 

LADD – середня добова доза протягом життя, мг/(кг∙доба); 

SF – фактор нахилу, (мг/(кг∙доба))
-1

; 

 

При застосуванні величини одиничного ризику розрахункова формула набуває вигляду: 

CR = LADC ∙ UR 
де: 

LADC – середня концентрація речовини в атмосферному повітрі за весь період усереднення 

експозиції, мг/куб. м; 

UR – одиничний ризик, (мг/куб. м)
-1

. 

 

Одиничний ризик розраховують із використанням величини SF, стандартної величини маси 

тіла людини (70 кг) та добового споживання повітря (20 куб. м): 

URi(м
3/мг) = SFi(мг/кг × доба)−1 × 1/70(кг) × 20(м3/доба) 

де: 

SFі – фактор нахилу для і-ої забруднюючої речовини, (мг/(кг∙доба))
-1

. 

 

Поряд із розрахунком індивідуального канцерогенного ризику проводять визначення 

популяційного ризику (PCR), який відображає додаткову (до фонової) кількість випадкових 

новоутворень, які можуть виникнути протягом життя внаслідок впливу досліджуваного фактору: 

PCR = CR ∙ POP 
де: 

CR – індивідуальний канцерогенний ризик; 

POP – чисельність популяції, що підпадає під вплив даного фактора, чол. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох хімічних сполук розглядають як 

адитивний. При аналізі доцільно групувати досліджувані канцерогени з урахуванням виду та/або 

локалізації пухлин. У цьому випадку розрахунок сумарних канцерогенних ризиків здійснюють 

окремо для кожної групи. 

Таким чином, за впливу декількох канцерогенів сумарний канцерогенний ризик розраховують 

за формулою: 

CRТ = ∑CRj 

де: 

CRТ – загальний канцерогенний ризик для шляху надходження Т; 

CRj – канцерогенний ризик для j – тої канцерогенної речовини. 

 

Класифікація рівнів канцерогенного ризику приймається згідно п.4.4.2.3 Методичних 

рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря» Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184 та наведена в таблиці 

нижче: 
Таблиця 10.4.4. – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Високий – не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне здійснення заходів з 

усунення або зниження ризику 
>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення необхідний 
динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих впливів 

для вирішення питання про заходи з управління ризиком 

10-3–10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються гігієнічні 

нормативи для населення) 
10-4–10-6 

Мінімальний – бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих і 

природоохоронних заходів 
<10-6 



104 

Розрахунок канцерогенного ризику не проводився, оскільки у викидах об’єкта відсутні 

канцерогенні речовини. 

 

Оцінка соціального ризику планової діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи людей, на яку може 

вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природно-техногенної 

системи.  

Оціночне значення  соціального ризику визначається згідно формули: 

 

    

Де:  

Rs– соціальний ризик, чол./рік; 

CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин забруднюючих 

атмосферу, який приймається CRa = 1 ∙ 10−6, безрозмірний;  

Vu– уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що визначається 

відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності (1600,0 кв. м), до площі об’єкта 

з санітарно-захисною зоною (2301,35 кв. м), частки одиниці; 

N – чисельність населення населеного пункту, тис. чол. (0,766 тис. чол.); 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), чол/рік;  

Np – коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових робочих місць до 

чисельності населення населеного пункту, тис. чол (N) для нового будівництва об’єкта; при 

реконструкції із збільшенням кількості робочих місць визначається відношенням кількості 

додаткових робочих місць до попередньої кількості; при зменшенні - відношенням абсолютного 

значення зменшення кількості робочих місць до попередньої кількості. 

RS = 1 ∙ 10−6 ∙ 0,695 ∙
0,766

70
∙ (1 − 0,0157) = 7,48 ∙ 10−9 

Класифікацію рівнів соціального ризику наведено в таблиці 10.4.5.: 

 

Таблиця 10.4.5 - Класифікація рівнів соціального ризику 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для 

населення 

10
-3

 – 10
-4

 

Умовно прийнятний 10
-4

 – 10
-6

 

Прийнятний Менш ніж 10
-6

 

 

Згідно з розрахунком соціальний ризик планованої діяльності оцінюється як «прийнятний». 
 

10.5 Аналіз відомих аварій та їх частоти за галузевою належністю об’єктів діяльності 

До аварійних ситуацій, що оказують шкідливу дію на навколишнє середовище, можуть привести 

стихійне лихо, вибух, пожежа тощо. Значну шкідливу дію на навколишнє середовище може надати 

пожежа, в результаті якої в атмосферу потрапляє значна кількість продуктів горіння, а також у ґрунт з 

водою, при гасінні пожежі. 

Для локалізації і швидкої ліквідації вогнищ пожежі передбачається: 

- проїзди на території АЗК організувати з урахуванням можливості доступу пожежних машин до 

всіх будівель. 

- на території розміщений існуючий пожежний резервуар підприємства з організацією під'їзду до 

нього і можливістю подальшого підключення до нього протипожежних систем об'єкта будівництва 

- передбачається установка пожежних постів з первинними засобами пожежогасіння: щит з 

інвентарем і ящики з піском. 

- на майданчиках відпочинку працівників виділяються місця для куріння. 

 

)1( puS N
T

N
VCRàR 
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10.6  Аналіз основних причин виникнення аварій 

Основна маса промислових підприємств є потенційними джерелами аварійних ситуацій. 

Основними причинами аварій, як правило, є розгерметизація, технологічного обладнання, порушення 

регламенту і правил експлуатації обладнання обслуговуючим персоналом, з порушенням технічної і 

протипожежною безпеки. 

При виникненні аварійних ситуацій забруднення, в більшості випадків, здійснюється на 

атмосферу, ґрунти, підземні води, поверхневі води і біосфера. 

Згідно статистичних даних про причини аварій на аналогічних об’єктах виділяють чотири групи 

подій, що приводять до їх виникнення і розвитку: 

1. Відмова устаткування, що приводить до витоків (корозія, фізичне зношування, механічні 

ушкодження, дефекти в зварних швах, втомні ефекти металів, не виявлені при оглядах). 

2. Помилки персоналу (помилки при контролі технологічних параметрів, помилки при 

підготовці устаткування до ремонту, проведенні ремонтних і профілактичних робіт, при запуску і 

зупинці устаткування та/або локалізації аварійних ситуацій). 

3. Відмова систем безпечного ведення процесу, а також систем контролю технологічних 

параметрів. 

4. Зовнішні впливи природного і техногенного характерів (припинення подачі електроенергії, 

рух транспорту, аномальна температура повітря, терористичні акти). 

Витікання ЗВГ чи нафтопродуктів становить реальну небезпеку, оскільки при несвоєчасному 

виявленні і/або неправильних діях при їх ліквідації можуть стати причиною виникнення великої 

аварії. 

При відсутності електроенергії можуть зупинитись двигуни насосів. Порушення правил руху 

автотранспорту може стати причиною пошкодження резервуару автоцистерни і привести до викиду 

великої кількості пального. Крім того, автотранспорт може бути причиною спалаху 

вибухонебезпечної хмари. Терористичні акти можуть стати причиною повного руйнування об’єкту. 

Факторами природного характеру, що сприяють виникненню і розвитку аварії можуть бути: 

 висока температура навколишнього середовища, бо при порушенні термоізоляції резервуарів 

збільшується температура стінки, що може спричинити збільшення тиску; 

 блискавки; 

 складні метеоумови; 

 ступінь вертикальної стійкості повітря, швидкість вітру (впливають на час існування і розміри 

вибухонебезпечної хмари). 

Несправність засобів контролю і управління може привести до небезпечного відхилення 

параметрів технологічного процесу від режимних значень, що в сполученні з відмовою систем 

безпечного ведення процесу, помилковими діями (бездіяльністю) персоналу може стати причиною 

виникнення великої аварії із викидом газу. 

Найнебезпечнішою за масштабами наслідків є повна розгерметизація обладнання внаслідок 

зовнішніх впливів. 

Якщо вчасно не вжити заходів по локалізації аварійної ситуації або заходи будуть недостатніми, 

наступним етапом розвитку аварії може стати утворення вибухонебезпечної парогазової суміші ЗВГ 

чи нафтопродуктів з повітрям, що при наявності ініціатора може спровокувати спалах газоповітряної 

хмари в режимі вибуху чи дефлаграційного горіння струменю. 

Вибух за участю максимальної кількості небезпечних речовин можливий майже винятково при 

швидкій розгерметизації внаслідок зовнішніх впливів – транспортної аварії, диверсії, терористичного 

акту. 

Крім того, можуть реалізуватись такі аварії, що пов’язані з частковою розгерметизацією 

технологічної системи внаслідок незначних порушень з’єднань, механічного пошкодження шлангів, 

відмов пристроїв, помилок персоналу в процесі заправки автомобілів. Як правило, такі аварійні 

ситуації відносно легко локалізуються засобами автоматики або вручну за допомогою запірної 

арматури. 

Постадійний аналіз умов виникнення і розвитку аварій дає змогу встановити, що найбільш 

ймовірним є виникнення аварійної ситуації при недотриманні технологічних регламентів та 

порушенні правил пожежної безпеки. 

Технологічною причиною розгерметизації також може стати утворення тріщин в корпусі, 
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порушення фланцевих та інших з’єднань у місцях, які виключають локалізацію за допомогою 

запірної арматури. 

При наявності ініціатора на ранній стадії внаслідок високого тиску в ємності значно ймовірнішим 

продовженням буде не вибух, а пожежа – «вогняна куля» чи факельне горіння. 

В залежності від характеру розгерметизації, погодних та інших умов аварія із ЗВГ чи 

нафтопродуктами  може реалізуватися в різних сценаріях: 

1. Утворення вибухонебезпечної зони в результаті дрейфу вибухонебезпечної хмари, яка 

утворилась при залповому викиді ЗВГ чи нафтопродуктів, тривалому витоку з обладнання чи 

випаровуванні проливу на зовнішній установці. 

2. Факельне горіння – дифузійне горіння газового, парогазового або рідинного струменю в 

атмосфері. 

3. Вибух парогазової хмари – згорання попередньо перемішаних сумішей ЗВГ чи 

нафтопродуктів із повітрям з формуванням ударної хвилі вибуху. 

4. Пожежа розгерметизації – дифузійне горіння (з незначним ступенем перегріву щодо 

температури кипіння) в атмосфері. 

5. Фізичний вибух посудини з перегрітими рідинами (BLEVE) – різке падіння тиску при 

руйнуванні обладнання, яке містить ЗВГ, викликає закипання рідини і може привести до виникнення 

ударної хвилі, а також розлітання уламків зруйнованого обладнання. 

6. Горіння ЗВГ із утворенням «вогняної кулі» - дифузійне горіння незмішаних парогазових хмар 

горючої пари в атмосфері. 

Причинами пожеж і вибухів можуть бути: 

 відкритий вогонь – запалений сірник, проведення ремонтних робіт з джерелом відкритого вогню; 

 іскра – виконання робіт стальним інструментом, з вихлопних труб автомобілів, експлуатація 

несправного обладнання; 

 розряди статичної електрики; 

 природні катаклізми 

Основними вражаючими факторами вибухів є: 

 ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустимий; 

 розлітання уламків зруйнованого обладнання; 

 падіння конструкцій будівель і споруд, комунікацій; 

 утворення при вибуху і/або вихід із пошкоджених апаратів чи комунікацій шкідливих для 

здоров’я людини та довкілля речовин, що містяться в них, вміст цих речовин у повітрі в кількостях, 

які перевищують гранично-допустимі концентрації. 

 

Визначальним параметром, який характеризує рівень небезпеки ударної хвилі, є величина 

надлишкового тиску та імпульсу в її фронті. 

Основними вражаючими факторами пожеж є: 

 теплове випромінювання полум’я; 

 екологічне забруднення прилеглої території; 

 знижена концентрація кисню. 

Суттєву небезпеку для здоров’я людей становить також отруєння парою пропану, бутану, бензину 

чи дизельного палива. 

Для запобігання аварійних ситуацій на АЗК передбачається: 

-автоматична пожежна сигналізація з установкою приладів контролю (тривоги) на пульті, 

розташованому в приміщенні майстра, де розташовується цілодобова охорона;  

-обладнання  первинними засобами пожежогасіння, розташованими в легкодоступних місцях; 

- обладнання системою внутрішнього протипожежного водопроводу; 

- обладнання захистом від блискавки. 

Завданням персоналу є: 

- оповіщення і направлення бригад до місця аварії; 

- прийняття необхідних заходів з безпеки населення; 

- організація роботи по залученню і використанню технічних, матеріальних і людських ресурсів 

прилеглих місцевих організацій.   
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10.7  Опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних 

речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки 

Основними нафтопродуктами на АЗК являються автомобільні рідкі палива та зріджений газ. 

Технологічними рішеннями передбачається повна герметизація технологічних процесів: 

- Використання обривного клапану ПРК для застереження аварійного проливу. 

- Використання рівнемірів в секціях резервуару унеможливлює перелив нафтопродуктів через 

горловину. 

Проектом передбачено заземлення всіх резервуарів, технологічних трубопроводів та обладнання. 

- Всі фланцеві з’єднання мають струмопровідні перемички. 

- Наявність системи блискавкозахисту та антикорозійного захисту. 

Наявність засобів пожежогасіння. 

Розміщення обладнання та запірної арматури забезпечують вільний доступ до них при 

обслуговуванні. 

Канали та колодязі, з прокладеними в них трубопроводами, засипаються піском. 

При випадкових проливах нафтопродукту місце розливу засипається піском, який потім збирається 

та вивозиться у відповідності з договорами. 

Дощові води (з можливим забрудненням їх нафтопродуктами) через систему лотків та колодязів 

подаються на локальні очисні споруди АЗК. 

Проектні рішення і технологічне обладнання забезпечують нормальні і безпечні умови праці, 

санітарне і побутове обслуговування працюючих, що досягається дотриманням правил технічної 

експлуатації і техніки безпеки. 

Забезпечення здорових та безпечних умов праці обслуговуючого персоналу, зведення до мінімуму 

впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на АЗК покладено в основу заходів, 

передбачених у даному розділі. 

Робоче місце оператора знаходиться в обладнаному приміщенні операторської, забезпеченої 

нормативним температурно-вологим режимом, вентиляцією, освітленістю робочого місця. 

Робочі місця розташовані у відповідності з послідовністю виконання операцій згідно 

технологічного процесу і мають достатню площу для попередження виробничих травм. 

Навіс над паливно-роздавальними колонками забезпечує захист робочої зони від атмосферних 

опадів і сонячної радіації. 

Заходи безпеки при обслуговуванні те експлуатації електроустановок забезпечуються тим, що 

електричні установки, обладнання та мережі, проектуються таким чином, що струмоведучі частини 

їх, які знаходяться під напругою, недоступні для випадкового до них дотику. 

Крім того необхідно використання захисних засобів, які забезпечують електробезпеку - 

діелектричні рукавиці, гумові килимки. 

Все електроустаткування занулено чи заземлене відповідно до вимог ПУЕ, а також передбачений 

блискавкозахист.  

Нафтопродукти токсичні, мають низьку теплоту випаровування, здатні електризуватись, пожежо- 

та вибухонебезпечні. В зв’язку з цим, на працівників АЗК можуть впливати різноманітні фізичні та 

хімічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, це: вибухонебезпечні пари нафтопродуктів, 

враження електричним струмом і електростатичною індукцією, автомобілі, що рухаються, підвищені 

значення напруги в електричній мережі, замикання якої можливо пройти через тіло людини, 

підвищена загазованість повітря робочої зони парами нафтопродуктів. 

З метою безпечного ведення технологічних процесів, експлуатації обладнання і зменшення їх 

впливу на оточуюче середовище передбачаються наступні заходи: 

- прийнято технологічне обладнання та матеріали, які підвищують рівень пожежної безпеки; 

- для бензинів та ДП на дихальних трубопроводах встановлюються клапани СМДК -50, які 

служать для вирівнювання тиску в резервуарі і навколишньому просторі при "великих" і "малих" 

подихах. Також проектом передбачений газоурівнювальний трубопровід деаерації для бензинів, який 

з’єднується в магістральний і відводиться до технологічного колодязя зливу бензинів для проведення 

рекуперації парів методом приєднання його через шланг маслобензостійкий з спеціально обладнаним 

автобензовозом при зливі палива в резервуари; 

- обладнання доріг забезпечує можливість вільної евакуації транспортних засобів від заправних 

острівців; 
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- подача палива з резервуарів проводиться занурювальними насосами по трубопровідній 

системі безпечній для навколишнього середовища; 

- з’єднувальні елементи труб та аксесуарів складають міцну систему труб для використання у 

бензиновій індустрії; 

- у комплекти входить спеціальна антивибухова ізоляція; 

- спеціальна клапанна система ліквідує загрозу забруднення навколишнього середовища, 

застерігає виливання нафтопродукту в землю навколо насосів; 

- технологічні трубопроводи зливо-наливні з мінімальною кількістю роз’ємних з’єднань, зварні 

шви підлягають контролю фізичним методом; 

- трубопроводи та арматура після закінчення монтажних робіт підлягають випробуванням на 

щільність і міцність у відповідності зі СНиП 3.05.05-84 та СН 527-80; 

- паливні резервуари обладнуються дихальними клапанами суміщеними з вогнезапобіжниками; 

- злив нафтопродуктів в резервуари передбачений герметизованим через зливні швидкороз’ємні 

муфти, що виключає викиди в атмосферу ; 

- технологічне обладнання, яке знаходиться у прямому контакті з нафтопродуктами або 

розміщується в межах вибухонебезпечної зони, застосовано в вибухозахищеному виконанні; 

- для запобігання від розливу палива і посилення безпеки проектом передбачені перекриваючі 

клапани безпеки, які встановлюються у основи ПРК на рівні острівця на паливних трубопроводах; 

- автоцистерни під час зливу палива повинні бути приєднані до заземлюючого пристрою. 

Гнучкий заземлюючий провід повинен бути постійно приєднаний до корпусу автоцистерни і мати на 

кінці наконечник під болт для приєднання до заземляючого пристрою; 

- кожна автоцистерна автопоїзду повинна бути заземлена окремо до повного вивантаження 

палива з неї, двигун автотранспорту повинен бути вимкнений; 

- передбачається обладнання майданчика для АЦ аварійним стальним 

горизонтальним резервуаром ємністю 10 м
3
 із зливними трубопроводами, які забезпечують злив 

палива з майданчика без його переливання на іншу ділянку території АЗК у разі можливої 

розгерметизації зливного патрубка АЦ. 

- санітарно-епідемологічні висновки на обладнання будуть надані замовником після його 

отримання та встановлення; 

- рівень шуму обладнання не перевищує допустимого рівня (для паливно- роздавальної колонки 

- 70 дБ); 

- періодичний контроль загазованості, наявності парів нафтопродуктів у повітрі та частота 

контролю і місця відбору проб визначаються за завданням технолога; 

- для визначення загазованості, наявності парів нафтопродуктів у повітрі передбачений 

автоматичний газоаналізатор-сигналізатор у вибухобезпечному виконанні, який при зливі палива в 

зливний колодязь, технологічних колодязів та видачі палива на ПРК визначає концентрації парів, для 

контролю за забезпеченням нормативних значень; 

- обслуговуючий персонал повинен здійснювати періодичні огляди технічного стану 

обладнання та трубопроводів; 

- заправники АЗС на яких можуть впливати вищевказані небезпечні і шкідливі фактори повинні 

бути забезпечені засобами індивідуального захисту від дії знижених температур, електростатичних 

полів, зарядів, нафтопродуктів легкої фракції. Це одяг спеціального захисту 

- (комбінезони, напівкомбінезони) з термозахисної тканини, засоби захисту ніг ( туфлі, 

ботинки), засоби захисту рук (рукавиці) відповідно до ДНОП-О.ОО-4.26- 96. Для запобігання 

нещасних випадків і виробничих травм до роботи повинен допускатися персонал, який пройшов 

інструктаж по техніці безпеки. 

 

10.8 Опис систем контролю й автоматичного регулювання, блокування, сигналізації і інших 

засобів запобігання аваріям 

В проекті передбачені інженерні засоби, направлені на запобігання вибухам, пожежам, утворенням 

статичної електрики в технологічному обладнанні. 

1) улаштування автоматичної сигналізації, що діє на відключення електроживлення насосу в разі 

виникнення на ділянці АГЗП концентрації горючих газів, що не перевищує 20% нижньої 

концентраційної межі поширення полум’я (АТХ); 
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2) застосування електрообладнання, призначене для вибухонебезпечних зон класу 2 (у 

вибухозахищеному виконанні). Згідно НПАОП 40.1-1.32-01; 

3) запроектована протипожежна сигналізація з виводом сигналів в операторську та зовні з 

системою попереднього оповіщення про пожежу або аварію відповідних служб МНС району; 

4) облаштування блискавкозахисту; 

5) захист від статичної електрики виконати шляхом заземлення обладнання. 

Автоматична система пожежогасіння (далі - АПС) - комплекс технічних засобів, призначених для 

виявлення ознак горіння, оповіщення про їх виникнення, локалізації або ліквідації пожежі на ранніх 

стадіях або стримування розвитку пожежі шляхом подаванням вогнегасної речовини до фіксованого 

об’єкта протипожежного захисту без втручання людини. 

Для захисту приміщень об’єкту застосована система порошкового пожежогасіння: 

- за способом гасіння - поверхневий; 

- за способом пуску - автоматичний з дублюючим місцевим і дистанційним пуском; 

- за конструктивним виконанням - модульного типу із запірно-розпилювальними пристроями; 

- за видом джерела робочого газу - закачного типу. 

До складу АПС входять: прилад управління і запускання (ПУіЗ), пожежні сповіщувачі, пристрої 

ручного запускання (ПРЗ), пристрої аварійного зупинення (ПАЗ), модулі порошкового 

пожежогасіння, сповіщувачі світлозвукові, сигналізатори положення дверей, лінії зв’язку, джерела 

живлення. 

Заходи щодо захисту персоналу від травмування : 

- підготовка фахівців з питань охорони праці і пожежної безпеки, а також підвищення рівня знань з 

питань охорони праці ІТР; 

- забезпечення працівників всіма діючими нормативними документами у галузі охорони праці і 

пожежної безпеки; 

- забезпечення проведення постійного оперативного контролю за станом і утриманням 

устаткування, машин відповідно до діючих положень і виключення випадків допуску в експлуатацію 

несправного або такого, що не відповідає нормативним документам устаткування; 

- підвищення якості навчання і інструктажу з охорони праці, а також виключення випадків допуску 

до роботи ненавчених і не проінструктованих працівників; 

- підвищення відповідальності працівників за дотримання виробничої дисципліни і вимог всіх 

нормативних документів по охороні праці і пожежної безпеки; 

- забезпечення працюючих на виробничих ділянках спецодягом, спецвзуттям і засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ). 

З метою попередження виробничих травм для звернення уваги працюючих до потенційно 

небезпечних зон, існуючих на устаткуванні, повинні застосовуватися знаки безпеки і сигнальні 

кольори. 

На кожному об'єкті необхідно мати інструкції з пожежної безпеки та інструкції для всіх 

вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень(дільниць, цехів, складів тощо). 

Показники пожежовибухонебезпеки технологічних речовин і матеріалів (розчинів, порошків, гранул 

тощо), що застосовуються на будівельному майданчику, повинні відповідати ГОСТ 12.1.044. 

Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки відповідно до 

НАПБ Б.02.005-2003, а у разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу. 
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11. Очікуваний значний негативний вплив діяльності на довкілля, зумовленого 

вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи 

помякшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на 

надзвичайні ситуації 
Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або 

території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка 

призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території 

України, розрізняються: 

- НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи 

чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних 

речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах 

життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо. 

- НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та 

прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, 

інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження 

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери 

тощо. 

- НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і 

антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний 

напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та 

телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба 

викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у 

громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо. 

- надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового 

ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження 

населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ 

радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та 

інженерних комунікацій тощо. 

Аналіз показників ознак НС і визначення їх порогових значень проводиться з використанням 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 12.12.2012 

року №1400 та зареєстрованих в Мін’юсті України 3 січня 2013 р. за № 40/22572. 

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів проводиться за «Методикою ідентифікації 

потенційно небезпечних об'єктів» (затвердженою наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 

23 лютого 2006 р. №98). Органи виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування 

ПНО, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту, відповідно до 

своїх повноважень встановлюють терміни проведення ідентифікації та вживають заходів щодо 

забезпечення своєчасності та повноти проведення ідентифікації. Об'єкт господарської діяльності 

визнається потенційно небезпечним за умови наявності у його складі хоча б одного джерела 

небезпеки, здатного ініціювати НС місцевого, регіонального або державного рівнів. Об'єкти, які 

підпадають під дію нормативно-правових актів, згідно наказу Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 

23 лютого 2006 р. №98, належать до потенційно небезпечних незалежно від рівнів НС, які можуть 

ініціювати виявлені джерела небезпеки. Об'єкт господарської діяльності, який за результатами 

ідентифікації не підпадає під вищезазначені вимоги, не визнається ПНО.  
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12. Труднощі, виявлені у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
 

Труднощів у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не виникало. 

 

13. Зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального 

(центрального) органу після оприлюднення ними повідомлення про плановану 

діяльність 
 

Повідомлення про плановану діяльність було розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (№ 20203195530 від 23.03.2020) та на протязі трьох днів з моменту подачі було опубліковано 

в друкованих засобах масової інформації, а саме: 

- Газета «Чернігівщина» № 12 (777) від 19.03.2020 (рисунки 11.1, 11.2); 

- Газета «Наш край» № № 23-24 (9895-9896)  від 19.03.2020 (рисунки 11.3, 11.4); 

Передано повідомлення в: 

- Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА № 19-01 від 19.03.2020 вх. № від 

06-07/1713 від 20.03.2020 (рисунок 11.5). 

- Чернігівську РДА № 19-02 від 19.03.2020 вх. № 01-26/890 від 20.03.2020 (рисунок 11.6). 

- Вознесенську сільську раду № 19-03 від 19.03.2020 (рисунок 11.7). 

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.17 № 1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля», для підтвердження факту та дати розміщення/ оприлюднення ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» 

«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля будівництва 

автомобільного заправного комплексу в селі Новоселівка в адміністративних межах Вознесенської 

сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області» розміщені на дверях Вознесенської 

сільської ради, а також на автобусній зупинці с. Вознесенське (у напрямку Чернігова) та на 

автобусній зупинці с. Новоселівка (у напрямку Чернігова), про що складено відповідні акти та 

здійснено фотофіксацію (рисунки 11.7.1-11.7.9). 

Згідно статті 7 ЗУ «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 уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених 

частинами третьою і четвертою цієї статті, - уповноваженому центральному органу зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій 

громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту господарювання та 

надає йому копії зауважень і пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання». 

Департаментом  екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА надано лист №06-07/1189 від 

21.04.2020 (рисунок 11.8), згідно якого зауваження та пропозиції від громадських організацій та 

окремих громадян щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, на адресу Департаменту не надходили. 
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Рисунок 11.1 - Газета «Чернігівщина» № 12 (777) від 19.03.2020  
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Рисунок 11.2 - Газета «Чернігівщина» № 12 (777) від 19.03.2020  
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Рисунок 11.3 - Газета «Наш край» № 23-24 (9895-9896) від 19.03.2020 
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Рисунок 11.4 - Газета «Наш край» № № 23-24 (9895-9896) від 19.03.2020 
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Рисунок 11.5 – Лист про передачу повідомлення  в  Департамент екології та природних ресурсів 

Чернігівської ОДА № 19-01 від 19.03.2020 вх. № від 06-07/1713 від 20.03.2020 
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Рисунок 11.5.1 – – Прінтскрін розміщеного повідомлення на сайті Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, за посиланням 

http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=27690&tp=1&pg= 

 

 

 
Рисунок 11.5.2 – – Прінтскрін розміщеного повідомлення на сайті Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, за посиланням 

http://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2019/02/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%

BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_20203195530.pdf 
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Рисунок 11.6 – Лист про передачу повідомлення в Чернігівську РДА № № 19-02 від 19.03.2020  

вх. № 01-26/890 від 20.03.2020 
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Рисунок 11.7 – Лист про передачу повідомлення в Вознесенську сільську раду № № 19-03 від 

19.03.2020 
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Рисунок 11.7.1 – Акт, щодо розміщення повідомлення на дверях Вознесенської сільської ради 
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Рисунок 11.7.2– Фотодокази, щодо розміщення повідомлення на дверях Вознесенської 

сільської ради 
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Рисунок 11.7.3– Фотодокази, щодо розміщення повідомлення на дверях Вознесенської 

сільської ради 
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Рисунок 11.7.4– Акт, щодо розміщення повідомлення на автобусній зупинці с. Вознесенське (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.7.5– Фотодокази, щодо розміщення повідомлення на автобусній зупинці с. Вознесенське 

(у напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.7.6– Фотодокази, щодо розміщення повідомлення на автобусній зупинці с. Вознесенське 

(у напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.7.7– Акт, щодо розміщення повідомлення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.7.8– Фотодокази, щодо розміщення повідомлення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.7.9– Фотодокази, щодо розміщення повідомлення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.8- лист №06-07/1189 від 21.04.2020 Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської ОДА   
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Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковане в двох друкованих 

засобах масової інформації: 

- Газета «Чернігівщина» № 29 (794) від 16.07.2020 (рисунки 11.9, 11.10); 

- Газета «Наш край» № № 57-58 (9929-9930) від 16.07.2020 (рисунки 11.11, 11.12); 

Також, «Звіт з ОВД» та «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД» 

передано до: 

- Чернігівської РДА № 16-02 від 16.07.2020 (рисунок 11.13). 

- Вознесенську сільську раду № 16-03 від 16.07.2020, вх № 03-15/1-63 від 17.07.2020 (рисунок 

11.14). 

для ознайомлення, та з проханням розмістити «Оголошення про початок громадського 

обговорення звіту з ОВД» на загальнодоступних дошках оголошень.  

- Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА № 16-01 від 16.07.2020 вх. № 

від 17.07.2020 (рисунок 11.15) 

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.17 № 1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля», для підтвердження факту та дати розміщення/ оприлюднення ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» 

«Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, щодо будівництва автомобільного 

заправного комплексу в селі Новоселівка в адміністративних межах Вознесенської сільської ради, 

Чернігівського району, Чернігівської області» розміщене на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова), про що складено відповідні акти та здійснено фотофіксацію (рисунки 11.16, 

11,16.1-11.16.6). 
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Рисунок 11.9 - Газета «Чернігівщина» № 29 (794) від 16.07.2020 
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Рисунок 11.10 - Газета «Чернігівщина» № 29 (794) від 16.07.2020 
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Рисунок 11.11 - Газета «Чернігівщина» № № 57-58 (9929-9930) від 16.07.2020 
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Рисунок 11.12 - Газета «Чернігівщина» № № 57-58 (9929-9930) від 16.07.2020 
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Рисунок 11.13 – Лист про передачу повідомлення в Чернігівську РДА № 16-02 від 16.07.2020 
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Рисунок 11.14 – Лист про передачу повідомлення в Вознесенську сільську раду № 16-03 від 

16.07.2020, вх № 03-15/1-63 від 17.07.2020  
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Рисунок 11.15 – Лист про передачу повідомлення в Департамент екології та природних 

ресурсів Чернігівської ОДА № 16-01 від 16.07.2020 вх. № від 17.07.2020 
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Рисунок 11.16– Акт, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у напрямку 

Чернігова) 
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Рисунок 11.16.1– Фотодокази, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.16.2– Фотодокази, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.16.3– Фотодокази, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.16.4– Фотодокази, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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 Рисунок 11.16.5– Фотодокази, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Рисунок 11.16.6– Фотодокази, щодо розміщення оголошення на автобусній зупинці с. Новоселівка (у 

напрямку Чернігова) 
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Громадські слухання відбудуться 14.08.2020 о 15 год 00 хв. у приміщенні Вознесенської 

сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Вознесенське, вул. 

Центральна, 43б, (вхід вільний). 

Підприємство здійснило оплату за проведення громадських обговорень (квитанція про оплату 

наведено нижче, рисунок 11.17.1 -11.17.2). 

 
Рисунок 11.17.1 - Платіжне доручення щодо проведення громадських обговорень 
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Рисунок 11.17.2 - Платіжне доручення щодо проведення громадських обговорень 
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14. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля 

під час провадження планованої діяльності 
 

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється згідно ЗУ «Про охорону атмосферного повітря». 

Згідно статті 32 ЗУ «Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою 

отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднюючих 

речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня 

небезпечності та розроблення  науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі 

охорони атмосферного повітря». 

Згідно постанов Кабінету Міністрів України №391 від 30.03.1998р. «Про затвердження Положення  

про державну  систему моніторингу довкілля» та №343 від 09.03.1999р. «Про затвердження Порядку 

організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»  до об'єктів 

моніторингу атмосферного повітря належать:  

- атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади;  

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Моніторинг довкілля (в т.ч. атмосферного повітря) здійснюється Мінагрополітики, Мінприроди, 

ДАЗВ, Держгеонадрами, Мінрегіоном, ДКА, а також ДСНС, Держпродспоживслужбою, 

Держлісагентством, Держводагентством, Держземагентством та їх територіальними органами, 

підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також органами виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. 

Мінприроди разом з іншими суб'єктами моніторингу атмосферного повітря щорічно узагальнюють 

оцінки кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин і стану забруднення 

атмосферного повітря, а також здійснюють  прогноз його змін та впливу на довкілля і стан здоров'я 

населення. Узагальнені дані подаються відповідним органам виконавчої влади або органам місцевого 

самоврядування для прийняття рішень, пов'язаних із запобіганням негативним змінам у складі 

атмосферного повітря. 

Під час експлуатації підприємства передбачено здійснюється контроль з дотриманням 

затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин (наказ Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження 

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел») з 

залученням організацій, які мають у своєму складі атестовану лабораторію за метрологічно 

атестованими методиками виконання вимірювань. При визначенні розташування місць відбору проб, 

виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення 

атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір 

проб промислових викидів». 

Моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на джерелах викиду повинно 

забезпечувати: 

- для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 

хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких 

величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів; 

- результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують 

вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному 

перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу 

граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують 

значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду; 

- граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як 

середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не 

один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину 

інтенсивності викидів; 

- для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен 

перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів. 
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15. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку 

аудиторію 
 

Головною метою планованої діяльності ТОВ «МОНОЛІТ – ГАЗ» є будівництво АЗК в с. 

Новоселівка, в адміністративних межах Вознесенської сільської ради Чернігівського району 

Чернігівської області з метою забезпечення населення високоякісними нафтопродуктами. 

На АЗК передбачено відпуск двох марок бензину, одної марки дизельного палива та зрідженого 

газу (пропан-бутан), а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів, що включає в себе - 

влаштування магазину з продажу супутніх товарів. 

Розташування АЗК вздовж автомобільної траси Е40 (Київ-Чоп) у напрямку Одеси забезпечує 

зручність власникам автотранспорту по забезпеченню пальним у поїздках на далекі відстані. 

Будівництво автозаправного комплексу (далі - АЗК) передбачено в одну чергу, в його склад 

входитимуть: 

- приміщення операторської з магазином; 

- підземний одностінний резервуар зберігання скрапленого газу ємністю 19,99 м. куб., 

- підземний одностінний резервуар палива ємністю8 м. куб., розділений на три відділення по 20 

м. куб. та одне відділення на 13 м. куб.; 

- заправних острівці – 3 шт.; у тому числі: паливороздавальних колонок багатопаливних «Shelf» 

(Україна) типу «Шельф 300-2», продуктивністю 50 л/хв.– 2 шт.; паливо-роздавальних колонок 

дизпалива (TIR) «Shelf» (Україна) типу «Шельф 300-2-120», продуктивністю 120 л/хв.– 1шт.;  

- резервуар очищених дощових стоків V=10 м³;  

- очисні споруди дощових стоків;  

- резервуари протипожежного запасу води V=2х100м
3
;  

- очисні споруди господарчо – побутових стоків;  

- майданчик для короткочасної зупинки автомобілів. 

Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., 350 од/добу. 

Орієнтовний річний обсяг нафтопродуктів складає: 

• бензину А-92 – 517 м
3
; 

• бензину  А-95 – 1138 м
3
; 

• дизпалива – 1325 м
3
; 

• ЗВГ –  1210 м
3
. 

Водозабезпечення комплексу, згідно завдання на проектування, буде здійснюватися за привозною 

схемою. 

Вода, згідно проекту, буде використовуватись: - на господарсько - питні потреби, 

Для поливу території 0,260 м
3
/доб. використовуються очищені дощові стоки з території АЗК. 

Загальна витрата води на об’єкт становить: 260,0 м
3
/рік. 

Внутрішні мережі водопроводу і каналізації операторської з магазином, запроектовані в 

відповідності з прийнятою схемою водопостачання та каналізації майданчика і згідно вимог діючих 

ДБН. 

В операторської, запроектовані такі системи: 

- водопровід господарчо-питний, - В1; 

- мережі гарячого водопостачання - Т3; 

- каналізація побутова К1; 

Розрахункові витрати води на господарче - питне водопостачання обчислені згідно норм витрат 

на 1 споживача та їх кількості. 

Ці витрати в цілому з урахуванням витрат води на потреби гарячого водопостачання складають : 

0,730 м
3
 /добу; 0,150 м

3
/год; 0,400 л/с.; 

Поливання прилеглої території із розрахунку 0,900 м
3
/доб, здійснюється з резервуара 

накопичувача очищених дощових стоків W=10 м
3
. 

Гаряча вода в операторської готується електроводонагрівачем РК.0 ЕСО 100 V «ARISTON =1,5 

кВт і забезпечує подачу води до сан. технічного обладнання. 

Ємність запасу води передбачена у приміщенні операторської.  

Каналізація. 

Господарсько-побутова каналізація передбачена для відводу побутових стоків від санітарних 
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приладів операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Стоки, відповідно 

до завдання на проектування відводяться до локальних очисних споруд біологічної дії, типу 

«ВІОТАL», продуктивністю 1,5 м
3
/доб. Очищений стік за допомогою тунелю «Graf» (2 шт.) 

фільтрується в потік ґрунтових вод. 

Кількість стоків від операторської з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 

складає: 0,740 м
3
/доб; 0,150 м

3
/годину; 2,000 л/с.  

Дощові забруднені стоки з території АЗК збираються у дощоприймачі і відводяться на локальні 

очисні споруди замазучених стоків типу УОК с-3. Потужність очисних споруд розрахована на 

пропуск стічних вод у кількості 3 л/с. 

Очищені стоки будуть частково використовуватись для поливу території АЗК, а залишки - 

вивозитись спецавтотранспортом в місця відведені комунальними службами для скидання стоків. 

Під час діяльності можуть утворюватись відходи у кількості 3,047 т/рік, а саме: ІІ –го (матеріали 

фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені - 0,005 т/рік, матеріали обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені - 0,657 т/рік), ІІІ- го (залишки очищення резервуарів для зберігання, що 

містять нафтопродукти - 0,894 т/рік, відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою матеріалу 

зв'язувального неорганічного (пісок забруднений нафтопродуктами)  - 0,419 т/рік, суміш речовин 

мастильних та масел нафтових, одержана від вилучення масел з вод стічних - 0,007 т/рік, шлам від 

очищення вод стічних неспецифічних промислових - 0,185 т/рік), ІV-го (відходи комунальні (міські) 

змішані у т.ч. сміття з урн – 0,769 т/рік, одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений - 

0,078 т/рік, взуття зношене чи зіпсоване - 0,033 т/рік) класів небезпеки. 

Джерелами викидів проектованого автозаправного комплексу  є:  

- Дихальні клапани підземної ємності зберігання світлих нафтопродуктів; 

- Скидний патрубок підземної ємності зберігання ЗВГ; 

- Паливороздавальні колонки світлих нафтопродуктів та ЗВГ; 

- Вузол зливу ЗВГ; 

- Майданчик для тимчасового розміщення автотранспорту на 3 машиномісць. 

Відповідно до п. 5.3.2 ДСП 173-96 від 19.06.1996 р. «Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів»: «Відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для 

зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-

інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і 

споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком 

забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м».  

За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт 

(АГЗП) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗК 

зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення нормативним розміром в 50 м. 

Оскільки АГЗП знаходиться на території АЗК, санітарно- захисну зону слід приймати як для 

багатопаливного АЗК - 50м. СЗЗ - 50м для АГЗП витримується. 

Нормативна санітарно-захисна зона 50 м для проектованої АЗК з АГЗП - витримується. 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням 

фонових концентрацій при роботі проектованого об’єкту, показав, що створювані максимальні 

значення приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної 

зоні  не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи. 

Згідно розрахунків ризику «ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як неважливо 

малий». Серед речовин що викидаються в атмосферу, речовини що мають канцерогенний вплив 

відсутні. Згідно з розрахунком соціальний ризик планованої діяльності оцінюється як « прийнятний». 
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16. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом 
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18. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

19. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях i на 
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24. ГОСТ 12.1.044 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и 
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січня 2013 р. за № 40/22572. 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



152 



153 

 
 



154 



155 



156 



157 



158 



159 



160 



161 



162 



163 



164 

 



165 



166 



167 



168 



169 



170 



171 



172 



173 



174 



175 



176 



177 



178 



179 



180 



181 



182 



183 



184 



185 



186 



187 



188 



189 



190 



191 



192 



193 



194 



195 



196 



197 



198 

 
 



199 

 
 



200 

 



201 



202 



203 



204 

 
 



205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 
 



206 

Результати розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами від планової діяльності. (без врахування фону)   
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 

м/с 

коеф. страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і віссю 
OX, град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 Новоселівка 27 -8,2 7 180  3,65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 АЗК, с. Новоселівка    

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 

міста 

Код 

пром. 
майд. 

Код 

дже-
рела 

Найменування 

джерела 

Код моделі або кут 

між віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 

рельєфу 

Коорд. точкового або 

початку лінійного 
джерела або центру 

симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 

джерела, 
м 

Діаметр точкового або 

площадного 2-го типу чи 
швидкість виходу ПГВС(Wo) 

для лінійного, (для  

Витрата 

ПГВС, (для 
площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 

ПГВС 
(град. C) 

Клас 

небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 скидний клапан 

підземної ємності 
ЗВГ 

444 1 50 62   3 0,1 0,59 27 5 

  2 дихальний клапан 444 1 27 34   3 0,1 0,59 27 5 

  3 дихальний клапан 444 1 25 32   3 0,1 0,59 27 5 

  4 дихальний клапан 444 1 24 31   3 0,1 0,59 27 5 

  5 дихальний клапан 444 1 23 29   3 0,1 0,59 27 5 

  6 ПРК 444 1 44 35   1 0,5 0,59 27 5 

  7 ПРК 444 1 44 34   1 0,5 0,59 27 5 

  8 ПРК 444 1 50 42   1 0,5 0,59 27 5 

  9 ПРК 444 1 49 41   1 0,5 0,59 27 5 

  10 ПРК 444 1 38 28   1 0,5 0,59 27 5 

  11 ПРК 444 1 39 27   1 0,5 0,59 27 5 

  12 н/о(місце зливу 

ЗВГ) 

444 1 57 65   1 0,5 0,59 27 5 

  13 пересувні 444 1 43 55 9 5,5 1,5 0,5 0,59 27 5 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 

майд. 

Код 

джерела 

Код речовини Сумарний викид 

т/рік 

Коеф. упоряд. 

осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 11000/402  1 0,011654          

   11000/10304  1 0,007770          

  2 11000/2704  1 0,031255          

  3 11000/2704  1 0,041677          

  4 11000/2754  1 3,41E-7          

  5 11000/2704  1 0,016129          

   11000/2754  1 2,27E-7          

  6 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          



207 
  7 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          

  8 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          

  9 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          

  10 11000/2754  1 0,03612          

  11 11000/2754  1 0,03612          

  12 11000/402  1 0,049677          

   11000/10304  1 0,033111          

  13 03000/2902  1 0,000497          

   04001/301  1 0,003064          

   05001/330  1 0,000397          

   06000/337  1 0,026349          

   11000/2754  1 0,003832          

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  0,5 1 

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,2 1 

05001/330 Сірки діоксид 0,5 1 

06000/337 Оксид вуглецю 5 1 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 200 1 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 5 1 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 1 1 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 11000/402 a   0,4         

 11000/2704 a   0,4         

 11000/2754 a   0,4         

 11000/10304 a   0,4         
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Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 АЗК, с. Новоселівка 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

05001/330 Сірки діоксид 

06000/337 Оксид вуглецю 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, м Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної  Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 40 40 500 500 25 25   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в долях (Umc) Крок перебору небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. К-ість найб. Число макс. Ознака обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Новоселівка             5 5 1 

 
Результати розрахунку 

Розрахунковий майданчик 1 

Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

65 65 4,618313 0,023092 180,00 1,55 12 99,89 1 0,11 6 ,00 9 ,00 8 ,00 

40 40 3,255755 0,016279 54,00 1,55 6 53,37 7 46,63 9 ,00 8 ,00 12 ,00 

40 15 1,078061 0,005390 287,00 1,03 12 35,93 7 17,99 6 16,49 9 14,89 8 14,36 

40 65 1,062976 0,005315 ,00 1,55 12 99,78 1 0,22 8 ,00 9 ,00 6 ,00 

65 90 1,005232 0,005026 108,00 1,03 12 56,47 8 11,75 9 11,54 6 10,02 7 9,93 

 

11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 40 5,809305 1,161861 54,00 2,12 6 53,23 7 46,77 9 ,00 8 ,00 5 ,00 

65 40 1,309065 0,261813 184,00 2,12 8 47,75 9 45,38 6 3,31 7 1,64 2 0,97 

40 15 1,059389 0,211878 285,00 1,41 7 31,79 6 28,81 9 20,31 8 19,09 2 ,00 

65 65 0,890155 0,178031 124,00 1,41 8 25,90 9 25,63 6 23,48 7 23,35 3 0,76 

15 15 0,805564 0,161113 324,00 1,41 6 26,25 7 25,78 9 23,98 8 23,48 2 0,24 
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11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 15 1,049313 1,049313 267,00 0,77 11 44,65 10 38,07 7 6,34 6 6,19 9 2,10 

40 40 0,889262 0,889262 97,00 0,77 10 51,80 11 48,04 7 0,13 6 0,02 5 0,00 

65 40 0,597660 0,597660 165,00 0,51 10 25,27 11 23,33 6 14,62 7 14,47 9 12,32 

15 15 0,595597 0,595597 329,00 0,51 10 29,45 11 28,58 7 11,25 6 11,05 9 9,70 

65 65 0,560493 0,560493 125,00 0,51 10 25,28 11 25,24 8 12,89 9 12,76 6 11,79 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

65 65 3,078811 0,047366 180,00 1,55 12 99,89 1 0,11 6 ,00 9 ,00 8 ,00 

40 40 2,170502 0,033392 54,00 1,55 6 53,37 7 46,63 9 ,00 8 ,00 12 ,00 

40 15 0,718702 0,011057 287,00 1,03 12 35,93 7 17,99 6 16,49 9 14,89 8 14,36 

40 65 0,708636 0,010902 ,00 1,55 12 99,78 1 0,22 8 ,00 9 ,00 6 ,00 

65 90 0,670147 0,010310 108,00 1,03 12 56,47 8 11,75 9 11,54 6 10,02 7 9,93 

 
Концентрації у заданих точках 

Розрахунковий майданчик 1 

11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

38 -25 0,598201 0,002991 279,00 1,54 12 36,13 7 16,31 6 16,04 9 15,40 8 15,08 

-27 27 0,439990 0,002200 346,00 1,03 12 34,51 9 16,78 8 16,67 6 16,08 7 15,50 

101 40 0,436969 0,002185 180,00 1,03 8 26,17 9 26,07 6 22,35 7 21,59 12 3,71 

53 113 0,687756 0,003439 89,00 1,03 12 57,88 8 11,87 9 11,48 6 9,21 7 9,11 

 
11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,585955 0,117191 277,00 1,41 7 26,49 6 26,10 9 23,35 8 22,60 2 0,70 

-27 27 0,542471 0,108494 352,00 2,12 6 21,74 7 21,34 9 19,87 8 19,21 3 8,50 

101 40 0,673623 0,134725 178,00 1,41 9 24,61 8 24,07 6 22,97 7 22,28 3 2,84 

53 113 0,509163 0,101833 95,00 1,41 8 25,28 9 25,25 6 23,15 7 22,85 3 1,58 

 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,442599 0,442599 273,00 0,51 11 29,44 10 28,82 7 11,05 6 10,90 9 9,47 

-27 27 0,373163 0,373163 356,00 0,77 10 29,01 11 28,28 7 11,40 6 11,30 9 9,75 

101 40 0,419967 0,419967 173,00 0,51 10 25,90 11 25,84 7 12,08 6 12,05 9 11,80 

53 113 0,336431 0,336431 97,00 0,77 10 25,02 11 24,99 9 12,20 8 12,18 6 11,67 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,398799 0,006135 279,00 1,54 12 36,13 7 16,31 6 16,04 9 15,40 8 15,08 

-27 27 0,293326 0,004513 346,00 1,03 12 34,51 9 16,78 8 16,67 6 16,08 7 15,50 

101 40 0,291313 0,004482 180,00 1,03 8 26,17 9 26,07 6 22,35 7 21,59 12 3,71 

53 113 0,458502 0,007054 89,00 1,03 12 57,88 8 11,87 9 11,48 6 9,21 7 9,11 
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Результати розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами від планової діяльності. (з врахуванням фону)   
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 

м/с 

коеф. страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і віссю 
OX, град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 Новоселівка 27 -8,2 7 180  3,65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 АЗК, с. Новоселівка    

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 

міста 

Код 

пром. 
майд. 

Код 

дже-
рела 

Найменування 

джерела 

Код моделі або кут 

між віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 

рельєфу 

Коорд. точкового або 

початку лінійного 
джерела або центру 

симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 

джерела, 
м 

Діаметр точкового або 

площадного 2-го типу чи 
швидкість виходу ПГВС(Wo) 

для лінійного, (для  

Витрата 

ПГВС, (для 
площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 

ПГВС 
(град. C) 

Клас 

небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 скидний клапан 

підземної ємності 
ЗВГ 

444 1 50 62   3 0,1 0,59 27 5 

  2 дихальний клапан 444 1 27 34   3 0,1 0,59 27 5 

  3 дихальний клапан 444 1 25 32   3 0,1 0,59 27 5 

  4 дихальний клапан 444 1 24 31   3 0,1 0,59 27 5 

  5 дихальний клапан 444 1 23 29   3 0,1 0,59 27 5 

  6 ПРК 444 1 44 35   1 0,5 0,59 27 5 

  7 ПРК 444 1 44 34   1 0,5 0,59 27 5 

  8 ПРК 444 1 50 42   1 0,5 0,59 27 5 

  9 ПРК 444 1 49 41   1 0,5 0,59 27 5 

  10 ПРК 444 1 38 28   1 0,5 0,59 27 5 

  11 ПРК 444 1 39 27   1 0,5 0,59 27 5 

  12 н/о(місце зливу 

ЗВГ) 

444 1 57 65   1 0,5 0,59 27 5 

  13 пересувні 444 1 43 55 9 5,5 1,5 0,5 0,59 27 5 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 

майд. 

Код 

джерела 

Код речовини Сумарний викид 

т/рік 

Коеф. упоряд. 

осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 11000/402  1 0,011654          

   11000/10304  1 0,007770          

  2 11000/2704  1 0,031255          

  3 11000/2704  1 0,041677          

  4 11000/2754  1 3,41E-7          

  5 11000/2704  1 0,016129          

   11000/2754  1 2,27E-7          

  6 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          
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  7 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          

  8 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          

  9 11000/402  1 0,014508          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009672          

  10 11000/2754  1 0,03612          

  11 11000/2754  1 0,03612          

  12 11000/402  1 0,049677          

   11000/10304  1 0,033111          

  13 03000/2902  1 0,000497          

   04001/301  1 0,003064          

   05001/330  1 0,000397          

   06000/337  1 0,026349          

   11000/2754  1 0,003832          

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  0,5 1 

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,2 1 

05001/330 Сірки діоксид 0,5 1 

06000/337 Оксид вуглецю 5 1 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 200 1 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 5 1 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 1 1 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 11000/402 a   0,4         

 11000/2704 a   0,4         

 11000/2754 a   0,4         

 11000/10304 a   0,4         

 

  



216 
Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 АЗК, с. Новоселівка 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

05001/330 Сірки діоксид 

06000/337 Оксид вуглецю 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, м Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної  Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 40 40 500 500 25 25   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в долях (Umc) Крок перебору небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. К-ість найб. Число макс. Ознака обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Новоселівка             5 5 1 

 
Результати розрахунку 

Розрахунковий майданчик 1 

Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

65 65 84,618313 0,423092 180,00 1,55 12 99,89 1 0,11 6 ,00 9 ,00 8 ,00 

40 40 83,255755 0,416279 54,00 1,55 6 53,37 7 46,63 9 ,00 8 ,00 12 ,00 

40 15 81,078061 0,405390 287,00 1,03 12 35,93 7 17,99 6 16,49 9 14,89 8 14,36 

40 65 81,062976 0,405315 ,00 1,55 12 99,78 1 0,22 8 ,00 9 ,00 6 ,00 

65 90 81,005232 0,405026 108,00 1,03 12 56,47 8 11,75 9 11,54 6 10,02 7 9,93 

 

11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 40 7,809305 1,561861 54,00 2,12 6 53,23 7 46,77 9 ,00 8 ,00 5 ,00 

65 40 3,309065 0,661813 184,00 2,12 8 47,75 9 45,38 6 3,31 7 1,64 2 0,97 

40 15 3,059389 0,611878 285,00 1,41 7 31,79 6 28,81 9 20,31 8 19,09 2 ,00 

65 65 2,890155 0,578031 124,00 1,41 8 25,90 9 25,63 6 23,48 7 23,35 3 0,76 

15 15 2,805564 0,561113 324,00 1,41 6 26,25 7 25,78 9 23,98 8 23,48 2 0,24 
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11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 15 1,449313 1,449313 267,00 0,77 11 44,65 10 38,07 7 6,34 6 6,19 9 2,10 

40 40 1,289262 1,289262 97,00 0,77 10 51,80 11 48,04 7 0,13 6 0,02 5 0,00 

65 40 0,997660 0,997660 165,00 0,51 10 25,27 11 23,33 6 14,62 7 14,47 9 12,32 

15 15 0,995597 0,995597 329,00 0,51 10 29,45 11 28,58 7 11,25 6 11,05 9 9,70 

65 65 0,960493 0,960493 125,00 0,51 10 25,28 11 25,24 8 12,89 9 12,76 6 11,79 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

65 65 29,032037 0,446647 180,00 1,54 12 99,90 1 0,10 6 0,00 9 0,00 8 0,00 

40 40 28,148328 0,433051 54,00 1,54 6 53,37 7 46,63 9 0,00 8 0,00 12 0,00 

40 15 26,713606 0,410979 286,00 1,54 12 34,37 7 20,64 6 18,51 9 13,26 8 12,56 

40 65 26,699211 0,410757 0,00 1,54 12 99,81 1 0,19 8 0,00 9 0,00 6 0,00 

65 90 26,663967 0,410215 108,00 1,03 12 56,41 8 11,78 9 11,56 6 10,05 7 9,95 

 
Концентрації у заданих точках 

Розрахунковий майданчик 1 

11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

38 -25 80,598201 0,402991 279,00 1,54 12 36,13 7 16,31 6 16,04 9 15,40 8 15,08 

-27 27 80,439990 0,402200 346,00 1,03 12 34,51 9 16,78 8 16,67 6 16,08 7 15,50 

101 40 80,436969 0,402185 180,00 1,03 8 26,17 9 26,07 6 22,35 7 21,59 12 3,71 

53 113 80,687756 0,403439 89,00 1,03 12 57,88 8 11,87 9 11,48 6 9,21 7 9,11 

 
11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 2,585955 0,517191 277,00 1,41 7 26,49 6 26,10 9 23,35 8 22,60 2 0,70 

-27 27 2,542471 0,508494 352,00 2,12 6 21,74 7 21,34 9 19,87 8 19,21 3 8,50 

101 40 2,673623 0,534725 178,00 1,41 9 24,61 8 24,07 6 22,97 7 22,28 3 2,84 

53 113 2,509163 0,501833 95,00 1,41 8 25,28 9 25,25 6 23,15 7 22,85 3 1,58 

 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,842599 0,842599 273,00 0,51 11 29,44 10 28,82 7 11,05 6 10,90 9 9,47 

-27 27 0,773163 0,773163 356,00 0,77 10 29,01 11 28,28 7 11,40 6 11,30 9 9,75 

101 40 0,819967 0,819967 173,00 0,51 10 25,90 11 25,84 7 12,08 6 12,05 9 11,80 

53 113 0,736431 0,736431 97,00 0,77 10 25,02 11 24,99 9 12,20 8 12,18 6 11,67 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 26,398799 0,406135 279,00 1,54 12 36,13 7 16,31 6 16,04 9 15,40 8 15,08 

-27 27 26,293326 0,404513 346,00 1,03 12 34,51 9 16,78 8 16,67 6 16,08 7 15,50 

101 40 26,291313 0,404482 180,00 1,03 8 26,17 9 26,07 6 22,35 7 21,59 12 3,71 

53 113 26,458502 0,407054 89,00 1,03 12 57,88 8 11,87 9 11,48 6 9,21 7 9,11 
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Результати розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами від технологічної альтернативи № 1. (без врахування фону)   
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 

м/с 

коеф. страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і віссю 
OX, град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 Новоселівка 27 -8,2 7 180  3,65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 АЗК, с. Новоселівка    

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 

міста 

Код 

пром. 
майд. 

Код 

дже-
рела 

Найменування 

джерела 

Код моделі або кут 

між віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 

рельєфу 

Коорд. точкового або 

початку лінійного 
джерела або центру 

симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 

джерела, 
м 

Діаметр точкового або 

площадного 2-го типу чи 
швидкість виходу ПГВС(Wo) 

для лінійного, (для  

Витрата 

ПГВС, (для 
площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 

ПГВС 
(град. C) 

Клас 

небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 скидний клапан 

підземної ємності 
ЗВГ 

444 1 50 62   3 0,1 0,59 27 5 

  2 дихальний клапан 444 1 27 34   3 0,1 0,59 27 5 

  3 дихальний клапан 444 1 25 32   3 0,1 0,59 27 5 

  4 дихальний клапан 444 1 24 31   3 0,1 0,59 27 5 

  5 дихальний клапан 444 1 23 29   3 0,1 0,59 27 5 

  6 ПРК 444 1 44 35   1 0,5 0,59 27 5 

  7 ПРК 444 1 44 34   1 0,5 0,59 27 5 

  8 ПРК 444 1 50 42   1 0,5 0,59 27 5 

  9 ПРК 444 1 49 41   1 0,5 0,59 27 5 

  10 ПРК 444 1 38 28   1 0,5 0,59 27 5 

  11 ПРК 444 1 39 27   1 0,5 0,59 27 5 

  12 н/о(місце зливу 

ЗВГ) 

444 1 57 65   1 0,5 0,59 27 5 

  13 пересувні 444 1 43 55 9 5,5 1,5 0,5 0,59 27 5 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 

майд. 

Код 

джерела 

Код речовини Сумарний викид 

т/рік 

Коеф. упоряд. 

осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 11000/402  1 0,013068          

   11000/10304  1 0,008712          

  2 11000/2704  1 0,031255          

  3 11000/2704  1 0,041677          

  4 11000/2754  1 3,41E-7          

  5 11000/2704  1 0,016129          

   11000/2754  1 2,27E-7          

  6 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          
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  7 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          

  8 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          

  9 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          

  10 11000/2754  1 0,03612          

  11 11000/2754  1 0,03612          

  12 11000/402  1 0,047667          

   11000/10304  1 0,031778          

  13 03000/2902  1 0,000497          

   04001/301  1 0,003064          

   05001/330  1 0,000397          

   06000/337  1 0,026349          

   11000/2754  1 0,003832          

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  0,5 1 

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,2 1 

05001/330 Сірки діоксид 0,5 1 

06000/337 Оксид вуглецю 5 1 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 200 1 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 5 1 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 1 1 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 11000/402 a   0,4         

 11000/2704 a   0,4         

 11000/2754 a   0,4         

 11000/10304 a   0,4         
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Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 АЗК, с. Новоселівка 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

05001/330 Сірки діоксид 

06000/337 Оксид вуглецю 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, м Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної  Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 40 40 500 500 25 25   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в долях (Umc) Крок перебору небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. К-ість найб. Число макс. Ознака обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Новоселівка             5 5 1 

 
Результати розрахунку 

Розрахунковий майданчик 1 

Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

65 65 4,388451 0,021942 180,00 1,55 12 99,89 1 0,11 6 0,00 9 0,00 8 0,00 

40 40 3,105044 0,015525 54,00 1,55 6 53,37 7 46,63 9 0,00 8 0,00 12 0,00 

40 15 1,026765 0,005134 287,00 1,03 12 35,85 7 18,01 6 16,51 9 14,91 8 14,38 

40 65 1,010049 0,005050 0,00 1,55 12 99,77 1 0,23 8 0,00 9 0,00 6 0,00 

65 90 0,956673 0,004783 108,00 1,03 12 56,38 8 11,77 9 11,56 6 10,04 7 9,95 

 

11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 40 5,809305 1,161861 54,00 2,12 6 53,23 7 46,77 9 ,00 8 ,00 5 ,00 

65 40 1,309065 0,261813 184,00 2,12 8 47,75 9 45,38 6 3,31 7 1,64 2 0,97 

40 15 1,059389 0,211878 285,00 1,41 7 31,79 6 28,81 9 20,31 8 19,09 2 ,00 

65 65 0,890155 0,178031 124,00 1,41 8 25,90 9 25,63 6 23,48 7 23,35 3 0,76 

15 15 0,805564 0,161113 324,00 1,41 6 26,25 7 25,78 9 23,98 8 23,48 2 0,24 
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11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 15 1,049313 1,049313 267,00 0,77 11 44,65 10 38,07 7 6,34 6 6,19 9 2,10 

40 40 0,889262 0,889262 97,00 0,77 10 51,80 11 48,04 7 0,13 6 0,02 5 0,00 

65 40 0,597660 0,597660 165,00 0,51 10 25,27 11 23,33 6 14,62 7 14,47 9 12,32 

15 15 0,595597 0,595597 329,00 0,51 10 29,45 11 28,58 7 11,25 6 11,05 9 9,70 

65 65 0,560493 0,560493 125,00 0,51 10 25,28 11 25,24 8 12,89 9 12,76 6 11,79 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

40 40 12,053539 0,185439 52,00 1,50 6 92,59 7 7,41 9 0,00 8 0,00 12 0,00 

65 65 2,867147 0,044110 180,00 1,50 12 99,89 1 0,11 6 0,00 9 0,00 8 0,00 

40 15 1,893706 0,029134 283,00 1,50 6 72,45 12 11,14 7 7,94 9 4,27 8 3,91 

65 40 1,485456 0,022853 168,00 1,50 6 84,51 7 7,82 9 4,90 8 2,76 1 0,00 

15 15 1,298966 0,019984 324,00 1,00 6 71,56 12 8,60 7 7,09 9 6,42 8 6,27 

 
Концентрації у заданих точках 

Розрахунковий майданчик 1 

11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

38 -25 0,574106 0,002871 279,00 1,55 12 36,11 7 16,26 6 15,99 9 15,37 8 15,05 

-27 27 0,422842 0,002114 346,00 1,03 12 34,47 9 16,78 8 16,67 6 16,06 7 15,47 

101 40 0,419190 0,002096 180,00 1,03 8 26,19 9 26,10 6 22,36 7 21,59 12 3,62 

53 113 0,661217 0,003306 89,00 1,03 12 57,84 8 11,86 9 11,47 6 9,20 7 9,09 

 
11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,585955 0,117191 277,00 1,41 7 26,49 6 26,10 9 23,35 8 22,60 2 0,70 

-27 27 0,542471 0,108494 352,00 2,12 6 21,74 7 21,34 9 19,87 8 19,21 3 8,50 

101 40 0,673623 0,134725 178,00 1,41 9 24,61 8 24,07 6 22,97 7 22,28 3 2,84 

53 113 0,509163 0,101833 95,00 1,41 8 25,28 9 25,25 6 23,15 7 22,85 3 1,58 

 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,442599 0,442599 273,00 0,51 11 29,44 10 28,82 7 11,05 6 10,90 9 9,47 

-27 27 0,373163 0,373163 356,00 0,77 10 29,01 11 28,28 7 11,40 6 11,30 9 9,75 

101 40 0,419967 0,419967 173,00 0,51 10 25,90 11 25,84 7 12,08 6 12,05 9 11,80 

53 113 0,336431 0,336431 97,00 0,77 10 25,02 11 24,99 9 12,20 8 12,18 6 11,67 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,954816 0,014689 277,00 1,50 6 67,31 12 13,53 7 6,83 9 6,03 8 5,83 

-27 27 0,744794 0,011458 352,00 1,50 6 73,79 7 7,29 9 6,70 8 6,50 12 5,55 

101 40 0,870332 0,013390 176,00 1,00 6 76,68 9 7,74 7 7,59 8 7,56 12 0,42 

53 113 0,837527 0,012885 93,00 1,50 6 56,85 12 23,64 8 6,66 9 6,57 7 5,62 
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Результати розрахунку розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами від технологічної альтернативи № 1. (з врахуванням фону)   
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 

місяця, 
град. С 

самого холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 

м/с 

коеф. страт. 

атмосфери 

північним 

напрямком і віссю 
OX, град. 

міста, 

кв. км 

конц. в точці 

(у долях ГДК) 

1 Новоселівка 27 -8,2 7 180  3,65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 АЗК, с. Новоселівка    

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 

міста 

Код 

пром. 
майд. 

Код 

дже-
рела 

Найменування 

джерела 

Код моделі або кут 

між віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 

рельєфу 

Коорд. точкового або 

початку лінійного 
джерела або центру 

симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного або 

довжина та ширина 
площадного чи точкового з 

прямок. гирлом 

Висота 

джерела, 
м 

Діаметр точкового або 

площадного 2-го типу чи 
швидкість виходу ПГВС(Wo) 

для лінійного, (для  

Витрата 

ПГВС, (для 
площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 

ПГВС 
(град. C) 

Клас 

небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 скидний клапан 

підземної ємності 
ЗВГ 

444 1 50 62   3 0,1 0,59 27 5 

  2 дихальний клапан 444 1 27 34   3 0,1 0,59 27 5 

  3 дихальний клапан 444 1 25 32   3 0,1 0,59 27 5 

  4 дихальний клапан 444 1 24 31   3 0,1 0,59 27 5 

  5 дихальний клапан 444 1 23 29   3 0,1 0,59 27 5 

  6 ПРК 444 1 44 35   1 0,5 0,59 27 5 

  7 ПРК 444 1 44 34   1 0,5 0,59 27 5 

  8 ПРК 444 1 50 42   1 0,5 0,59 27 5 

  9 ПРК 444 1 49 41   1 0,5 0,59 27 5 

  10 ПРК 444 1 38 28   1 0,5 0,59 27 5 

  11 ПРК 444 1 39 27   1 0,5 0,59 27 5 

  12 н/о(місце зливу 

ЗВГ) 

444 1 57 65   1 0,5 0,59 27 5 

  13 пересувні 444 1 43 55 9 5,5 1,5 0,5 0,59 27 5 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 

майд. 

Код 

джерела 

Код речовини Сумарний викид 

т/рік 

Коеф. упоряд. 

осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 11000/402  1 0,013068          

   11000/10304  1 0,008712          

  2 11000/2704  1 0,031255          

  3 11000/2704  1 0,041677          

  4 11000/2754  1 3,41E-7          

  5 11000/2704  1 0,016129          

   11000/2754  1 2,27E-7          

  6 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          
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  7 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          

  8 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          

  9 11000/402  1 0,013910          

   11000/2704  1 0,021851          

   11000/2754  1 0,01505          

   11000/10304  1 0,009273          

  10 11000/2754  1 0,03612          

  11 11000/2754  1 0,03612          

  12 11000/402  1 0,047667          

   11000/10304  1 0,031778          

  13 03000/2902  1 0,000497          

   04001/301  1 0,003064          

   05001/330  1 0,000397          

   06000/337  1 0,026349          

   11000/2754  1 0,003832          

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  0,5 1 

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,2 1 

05001/330 Сірки діоксид 0,5 1 

06000/337 Оксид вуглецю 5 1 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 200 1 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 5 1 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 1 1 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 65 1 

 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 

спостереження 

Конц. 

(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 11000/402 a   0,4         

 11000/2704 a   0,4         

 11000/2754 a   0,4         

 11000/10304 a   0,4         
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Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 АЗК, с. Новоселівка 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  

04001/301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

05001/330 Сірки діоксид 

06000/337 Оксид вуглецю 

11000/402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

11000/10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, м Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної  Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 40 40 500 500 25 25   

 
ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

 Найменування міста Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в долях (Umc) Крок перебору небезпечних 

напрям. 

Фікс. напр. К-ість найб. Число макс. Ознака обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Новоселівка             5 5 1 

 
Результати розрахунку 

Розрахунковий майданчик 1 

Перелік  найбільших  концентрацій 
11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

65 65 84,388451 0,421942 180,00 1,55 12 99,89 1 0,11 6 0,00 9 0,00 8 0,00 

40 40 83,105044 0,415525 54,00 1,55 6 53,37 7 46,63 9 0,00 8 0,00 12 0,00 

40 15 81,026765 0,405134 287,00 1,03 12 35,85 7 18,01 6 16,51 9 14,91 8 14,38 

40 65 81,010049 0,405050 0,00 1,55 12 99,77 1 0,23 8 0,00 9 0,00 6 0,00 

65 90 80,956673 0,404783 108,00 1,03 12 56,38 8 11,77 9 11,56 6 10,04 7 9,95 

 

11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 40 7,809305 1,561861 54,00 2,12 6 53,23 7 46,77 9 ,00 8 ,00 5 ,00 

65 40 3,309065 0,661813 184,00 2,12 8 47,75 9 45,38 6 3,31 7 1,64 2 0,97 

40 15 3,059389 0,611878 285,00 1,41 7 31,79 6 28,81 9 20,31 8 19,09 2 ,00 

65 65 2,890155 0,578031 124,00 1,41 8 25,90 9 25,63 6 23,48 7 23,35 3 0,76 

15 15 2,805564 0,561113 324,00 1,41 6 26,25 7 25,78 9 23,98 8 23,48 2 0,24 
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11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

40 15 1,449313 1,449313 267,00 0,77 11 44,65 10 38,07 7 6,34 6 6,19 9 2,10 

40 40 1,289262 1,289262 97,00 0,77 10 51,80 11 48,04 7 0,13 6 0,02 5 0,00 

65 40 0,997660 0,997660 165,00 0,51 10 25,27 11 23,33 6 14,62 7 14,47 9 12,32 

15 15 0,995597 0,995597 329,00 0,51 10 29,45 11 28,58 7 11,25 6 11,05 9 9,70 

65 65 0,960493 0,960493 125,00 0,51 10 25,28 11 25,24 8 12,89 9 12,76 6 11,79 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

40 40 38,053539 0,585439 52,00 1,50 6 92,59 7 7,41 9 0,00 8 0,00 12 0,00 

65 65 28,867147 0,444110 180,00 1,50 12 99,89 1 0,11 6 0,00 9 0,00 8 0,00 

40 15 27,893706 0,429134 283,00 1,50 6 72,45 12 11,14 7 7,94 9 4,27 8 3,91 

65 40 27,485456 0,422853 168,00 1,50 6 84,51 7 7,82 9 4,90 8 2,76 1 0,00 

15 15 27,298966 0,419984 324,00 1,00 6 71,56 12 8,60 7 7,09 9 6,42 8 6,27 

 
Концентрації у заданих точках 

Розрахунковий майданчик 1 

11000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

38 -25 80,574106 0,402871 279,00 1,55 12 36,11 7 16,26 6 15,99 9 15,37 8 15,05 

-27 27 80,422842 0,402114 346,00 1,03 12 34,47 9 16,78 8 16,67 6 16,06 7 15,47 

101 40 80,419190 0,402096 180,00 1,03 8 26,19 9 26,10 6 22,36 7 21,59 12 3,62 

53 113 80,661217 0,403306 89,00 1,03 12 57,84 8 11,86 9 11,47 6 9,20 7 9,09 

 
11000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 2,585955 0,517191 277,00 1,41 7 26,49 6 26,10 9 23,35 8 22,60 2 0,70 

-27 27 2,542471 0,508494 352,00 2,12 6 21,74 7 21,34 9 19,87 8 19,21 3 8,50 

101 40 2,673623 0,534725 178,00 1,41 9 24,61 8 24,07 6 22,97 7 22,28 3 2,84 

53 113 2,509163 0,501833 95,00 1,41 8 25,28 9 25,25 6 23,15 7 22,85 3 1,58 

 
11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 0,842599 0,842599 273,00 0,51 11 29,44 10 28,82 7 11,05 6 10,90 9 9,47 

-27 27 0,773163 0,773163 356,00 0,77 10 29,01 11 28,28 7 11,40 6 11,30 9 9,75 

101 40 0,819967 0,819967 173,00 0,51 10 25,90 11 25,84 7 12,08 6 12,05 9 11,80 

53 113 0,736431 0,736431 97,00 0,77 10 25,02 11 24,99 9 12,20 8 12,18 6 11,67 

 

11000 / 10304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Коорд.X, 

м 

Коорд.Y, 

м 

Конц. в точці 

мг/м3 

 Конц. в точці, 

долей ГДК 

Напр. вітру, 

град. 

Швид. вітру, 

м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

Код 

джерела 

Внесок, 

% 

38 -25 26,398799 0,406135 279,00 1,54 12 36,13 7 16,31 6 16,04 9 15,40 8 15,08 

-27 27 26,293326 0,404513 346,00 1,03 12 34,51 9 16,78 8 16,67 6 16,08 7 15,50 

101 40 26,291313 0,404482 180,00 1,03 8 26,17 9 26,07 6 22,35 7 21,59 12 3,71 

53 113 26,458502 0,407054 89,00 1,03 12 57,88 8 11,87 9 11,48 6 9,21 7 9,11 
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