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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1.1. ОПИС МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙВ» має намір провадження планованої 

діяльності «Нове будівництво автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, 

мийкою автомобілів, станцією технічного обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в 
смт. Куликівка, Чернігівської області з виділенням черговості: 1-ша черга - будівництво 

газовою модуля, 2-га черга будівництво автомобільного заправного комплексу, 3-тя черга 

будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та мийки». 
Об'єкт планованої діяльності розміщується: 
- в адміністративно-територіальному відношенні - в адміністративних межах                  

смт. Куликівка Чернігівського району Чернігівської області;  
- в фізико-географічному відношенні – область Чернігівського Полісся; селище 

Куликівка є центром Куликівської об’єднаної територіальної громади Чернігівського району, 

територія розміщена в центральній частині Чернігівської області, має зручне географічне 

розташування, по її території проходить залізнична магістраль Південно-Західної залізниці 

та автомобільна дорога «Чернігів-Пирятин», що дає можливість зручного сполучення з 

столицею України м. Києвом, обласним центром та іншими містами; 
- в геоморфологічному відношенні - в межах Чернігівсько-Новгород-Сіверської 

пластово-акумулятивної рівнини (на палеогенових і неогенових відкладах); ґрунти - дерново-
підзолисті, торфоболотні, чорноземи; корисні копалини: торф, пісок; район розвідування 

знаходиться у межах ІІ-і лівобережної надзаплавної тераси р. Десна; поверхня території має 

абсолютні позначки 115,2-116,6 м; 
- в гідрологічному відношенні – в межах Деснянської області надмірної водності; 

поверхня рівнинна, в багатьох місцях заболочена; головна річка - Десна;  
- кліматичне районування – в східному кліматичному районі; 
- в лісотипологічному відношенні - у зоні мішаних лісів (свіжі та вологі грабово-

соснові судіброви та грабові діброви, вологі та свіжі липово-соснові судіброви та свіжі 

кленово-липові діброви). 
- інженерно-геологічна складність освоєння території – середня, в цілому ділянка 

відноситься до ІІ категорії складності інженерно-геологічних умов; у геологічній будові 

ділянки, за результатами виконаних робіт товща ґрунтів на об’єкті є неоднорідною (за 

матеріалами ІГВ). 
 

 
 

Рис. 1.1. Оглядова карта (з Публічної кадастрової карти України). 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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Рис. 1.2. Оглядова карта (з Публічної кадастрової карти України). 
 
Земельна ділянка планованої діяльності розташована у північній частині                                    

смт. Куликівка, віддалено від житлової забудови та межує:  
 
- з півночі - землі для ведення особистого селянського господарства та споруд в 

аварійному стані, що підлягає розбиранню зі згоди власника; 
- з півдня - проїзд загального користування та землі громади; 
- зі сходу - проїзд загального користування та землі громади; 
- із заходу - проїзд загального користування та землі громади. 
 
Ділянка вільна від інженерних мереж. 
Заїзд на будівельний майданчик здійснюється з вулиці Миру. 
 
Відповідно до Генерального плану смт. Куликівка частина земельної ділянки 

планованої діяльності знаходиться в межах охоронної зони вздовж об’єкта енергетичної 

системи (ЛЕП 10 кВ) по 10 м від осі повітряної лінії. 
 

У додатку А.1 представлено креслення «Генеральний план смт Куликівка                    
(основне креслення) Проєктні планувальні обмеження. М 1:500» (розроблений ПП 

«Архітектурно-будівельна майстерня архітектора Травки З.С.»), який затверджений 

рішенням Другої сесії восьмого скликання № 67 від 23.12.2020, дані отримані з інтернет-
ресурсу https://kulykivska-gromada.gov.ua/news/1617691403/. 

 
На замовлення виконавчого комітету Куликівської селищної ради Чернігівської області 

(номер замовлення № 001-02-044-19) ФОП Козир О.І. (м. Чернігів) розроблений                                             

Детальний план території земельної ділянки в смт. Куликівка з кадастровим номером 

7422755100:01:002:0250 для зміни її цільового використання та розроблення проєкту 

будівництва АЗК. 
 
  

https://kulykivska-gromada.gov.ua/news/1617691403/
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У додатку А.2 представлені креслення Детального плану території земельної ділянки в 

смт. Куликівка з кадастровим номером 7422755100:01:002:0250, для зміни її цільового 

використання та розроблення проєкту будівництва АЗК, дані отримані з інтернет-ресурсу 

https://kulykivska-gromada.gov.ua/news/1599823697/: 
- Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі смт. Куликівка 

Чернігівської області, 
- План існуючого використання земельної ділянки у планувальній структурі                    

смт. Куликівка; 
- Проєктний план червоних ліній. Схема проєктних планувальних обмежень,                     

М 1:1000, 
- Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1 : 1000, 
- Схема інженерних мереж, М 1 : 1000, 
- Схема організації руху транспорту та пішоходів, М 1 : 1000. 
 
Рішенням Куликівської селищної ради від 09.09.2020 № 1137 затверджено детальний 

план території земельної ділянки площею 0,7000 га, кадастровий номер 
7422755100:01:002:0250, копію рішення представлено у додатку А.3. 

Зазначена містобудівна документація пройшла процедуру стратегічної екологічної 

оцінки відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 
Дані про земельну ділянку на момент розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення зазначеної земельної ділянки: 

  
 
Викопіювання з проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її 

цільового призначення з існуючого «для ведення особистого селянського господарства» на 

«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» загальною площею 0,7000 га 

(розроблений ФОП Носенко С. М.) із координатами земельної ділянки представлені у 

додатку А.4). 
 
З матеріалів проєкту землеустрою: 

https://kulykivska-gromada.gov.ua/news/1599823697/
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Рис. 1.3. Фрагмент з матеріалів проєкту землеустрою. 

 

Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності 

погоджений ГУ Держгеокадастру у Дніпровській області від 11.11.2019 року № 13520/82-19; 
копію Висновку про розгляд проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

представлено у додатку А.5, згідно якого: проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною її цільового призначення з існуючого «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» 
площею 0,7000 га гр. Борщан Антоніни Вікторівни смт. Куликівка Куликівського району 

Чернігівської області 7422755100:01:002:0250 погоджується. 
Проєкт землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки зі зміною її 

цільового призначення затверджено: 
- рішенням Куликівської селищної ради Куликівського району Чернігівської області від 

04.11.2020 № 1203 (копія представлена у додатку А.6), 
- висновком Куликівської районною державної адміністрації Чернігівської області від 

22.12.2020 № 01-17/79 (копія висновку представлений у додатку А.7).  



10 
 

 
Гр. Борщан А. В. передала ТОВ «ЛЕЙВ» у приватну власність безоплатно земельну 

ділянку (кадастровий номер 7422755100:01:002:0250): 
- Договір дарування земельної ділянки, копію якого представлено у додатку А.8, 
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

(індексний номер витягу: 240321413 станом на 13.01.2021): тип права власності – приватна, 

підстава - договір дарування, власники – ТОВ «ЛЕЙВ» (копію представлено у додатку А.8).  
 
У додатку А.9 представлено витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку площею 0,7 га, кадастровий номер 7422755100:01:002:0250:  
- Номер витягу НВ-7420535382021 
- Дата формування 12.04.2021 
- Місце розташування: Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка; 
- Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
- Категорія земель: Землі житлової та громадської забудови, 
- Вид використання: Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
- Форма власності: приватна, 
- Площа земельної ділянки: 0,7000 гектарів, 
- Вид права: Право власності, 
- Інформація про власника: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙВ», 
- Документ, який є підставою для виникнення права: договір дарування земельної 

ділянки. 
Відомості щодо обмеження у використанні земельної ділянки: 

- Вид обмеження: охоронна зона навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи, 
- Площа земельної ділянки, на яку поширюється обмеження: 0,1696 га, 
- Строк дії: безстроково. 

 

Місце розташування 
Чернігівська область. Куликівський район,               

смт. Куликівка 
 

Категорія земель Землі житлової та громадської забудови 

Цільове 
призначення 

Вид використання земельної 

ділянки в межах певної 

категорії земель 

Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 

Код цільового призначення 03.07 

Форма власності приватна 

Умови надання земельної ділянки 
Договір дарування земельної ділянки, серія та 

номер: 26, виданий 13.01.2021, видавник: 

Тимощук В.О., приватний нотаріус 

Площа, гектарів 0.7 га 

Перелік 

земельних 

угідь 
 

Назва угіддя Землі під будівлями та спорудами транспорту 

Код 009.03 
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1.2. ЦІЛІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Планована діяльність націлена на нове будівництво автомобільного заправного 

комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією технічного обслуговування 

автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт. Куликівка, Чернігівської області з виділенням 

черговості: 1-ша черга - будівництво газовою модуля, 2-га черга будівництво автомобільного 

заправного комплексу, 3-тя черга будівництво станції технічного обслуговування 

автомобілів та мийки, отримання прибутку від підприємницької діяльності та як наслідок 

сплати податків, в тому числі і до місцевого бюджету, що сприятиме поліпшенню стану 

існуючої соціальної інфраструктури громади, працевлаштування місцевого населення. 
 
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об`єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відповідно до 
п. 4 ч. 3 с. 3 (зберігання палива) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 
Підставою для здійснення планованої діяльності є: 
- Містобудівні умови та обмеження для проєктування об`єкта будівництва від 

21.01.2021 року № 01-15/1, які надані та затверджені відділом житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, транспорту та благоустрою Куликівської 

селищної ради від 05.03.2021 року № 3, копію представлено у додатку А.10; 
- Технічні умови № 1 від 26.01.2020 на приєднання до централізованих систем 

водопостачання смт. Куликівка, виданих КП «Куликівська ВУЖКГ» Куликівської селищної 

ради Чернігівської області, копію представлено у додатку А.11. 
 
При складанні Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності використані 

дані та відомості: 
1) Звіт про інженерно-геологічні вишукування, які  були виконані ТОВ «Чернігів-

будрозвідування» у вересні 2020 р., копія яких представлена у додатку А.12; 
2) Інженерно-геодезичні вишукування, які були виконані ФОП Хомушко Д.В. у 2019 

році; 
3) Проєктна документація на стадії «РП» робочий проєкт: «Нове будівництво 

автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією 

технічного обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт Куликівка, Чернігівської 

області з виділенням черговості: 1-ша черга - будівництво газовою модуля, 2-га черга 

будівництво автомобільного заправного комплексу, 3-тя черга будівництво станції 

технічного обслуговування автомобілів та мийки», який розроблений ПП «АРДІ КА». 
 
У додатках В.1, В2  представлені креслення планованої діяльності: 
- Топографічний план М 1:500, 
- Креслення розпланування АЗК , М 1:500. 

 
Дані про проєктну потужність об’єкту планованої діяльності наведені в наступній 

таблиці. 
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Дані про проєктну потужність: 
 

№, 
п/п 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Показник 

1 2 3 4 
1 Класифікація (призначення) --- АЗК 
2 Показники по генплану:   

2.1 

Площа земельної ділянки в межах проєктування, в 

т.ч.: 
- В межах ділянки землекористування 
- За межами ділянки землекористування 

м
2 / га 

 
8214 / 0,8214 

7000 / 0,7 
1214 / 0,1214 

2..1 Площа забудови ділянки / процент забудови м
2 / % 1363,78 / 19,5 

2.2 Площа озеленення/ процент забудови м
2 / %  2136,9 / 30,5 

2.3 Площа твердого покриття: тротуари м
2  794,54 

2.4 Площа дорожнього покриття м
2  3721,52 

2.5 Площа без іскрового покриття м
2  413,18 

3 Показники енергоефективності:   
3.1 Річна потреба в тепловій енергії  мВт 218,80 
3.2 Річна потреба в тепловій енергії  Гкал / рік 188,13 
3.3 Річна потреба у воді  тис.м

3 0,97455 
3.4 Річна потреба в електричній енергії  тис.кВт*год 434,34 
4 Загальна кількість робочих місць  осіб 23 
5 АГЗС (СВГ) 

5.1 Тип резервуару --- підземний 
5.2 Ємність резервуару м

3 19.9 
5.3 Тип зливу --- «европистолет» 
5.4 Продуктивність АГЗС заправок/добу 100 
5.5 Режим роботи: цілодобово днів/рік 365 
6 БП АЗС тип Б,  категорія ІІ-середня 

6.1 Тип резервуару --- підземний 
6.2 Ємність резервуарного парку м

3 100м
3 

6.3 Кількість резервуарів, їх ємність та шт  * м
3. 2 * 50 

6.4 Паливороздавальні колонки  шт. 2 
6.5 Продуктивність БП АЗС заправок/добу 125 

6.6 Тип операторської 
З сервісним обслуговуванням 

водіїв 
6.7 Режим роботи: цілодобово Днів/рік 365 
7 СТО з мийкою та адміністративно-побутовими приміщеннями 

7.1 

Потужність: 
- Мийка 
- СТО 
- Шиномонтаж 

пост 
3  
3  
1 

7.2 
Продуктивність: 

- СТО 
- автомийка 

Автомобілів 

за зміну 
12 
24 

7.3 
Режим роботи 

Днів/рік 
Змін/добу 

250 
3 

8 Теплогенераторна: котли «Altep «KT-2E-N»  шт. 2 
8.1 Потужність кВт 100 кВт 
8.2 Вид палива  пелети 
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1.3. ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ВИКОНАННЯ 

ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Виконання підготовчих та будівельних робіт передбачається здійснювати у 

відповідності до Порядку, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

13.04.2011 р. №466,  який визначає механізм набуття права на виконання підготовчих та 

будівельних робіт: 
- підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування 

огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів 

благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із 

спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і 

обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних 

матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних 

мереж та видалення зелених насаджень; 
- будівельні роботи - роботи з нового будівництва; 
Підготовчі роботи будуть виконуватись замовником за наявності документу про 

власності чи користування земельною ділянкою, та подання повідомлення про початок 

виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного 

контролю. 
Будівництво провадитиметься з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація 

будівельного виробництва». 
 

Характеристики проведення підготовчих і будівельних робіт.  
 
Місце проведення з підготовчих і будівельних робіт - земельна ділянка на території 

смт. Куликівка площею 0,7 га (кадастровий номер 7422755100:01:002:0250), яка знаходиться 

у власності ТОВ «ЛЕЙВ». 
 

№№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Тривалість будівництва міс. 11 
2 Чисельність працюючих в максимально завантажену зміну чол. 20 

 
Зміст основних засобів і технологій робіт. 
Майданчик будівництва вільний від зелених насаджень (дерев), інженерних 

комунікацій та внутрішніх проїзних шляхів.  
Наявний цегляний фундамент від старої будівлі, що розташований на території, 

підлягає розбиранню, об’єм демонтажу становить – 125 м3.  
За даними інженерно-геологічних вишукувань поверхня майданчика будівництва 

представлена: 
- сучасними відкладами t IV: верства І, ІГЕ 1 - насипний грунт - супісок темно-

сірий, гумусований, який включає до 40% будівельного сміття, потужність до 2,1 м (за 

межами ділянки землекористування),  
- сучасними елювіальними відкладами а IV: верства II, ІГЕ 2 - грунтово-рослинний 

шар, потужність від 0,3 до 0,5 м ( в межах ділянки землекористування). 
Підготовчі роботи: 

- створення геодезичної основи будівництва, виконання геодезичних розбивочних 

робіт; 
- влаштування під'їздів автотранспорту на період виконання робіт; 
- розміщення мобільних (інвентарних) тимчасових будівель і споруд виробничого, 

складського, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення; 
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- огородження будівельного майданчика; 
- влаштування складських майданчиків для матеріалів, конструкцій і устаткування 

згідно будгенплану; 
- розміщення тимчасових мусорозбірних контейнерів; 
- розробка документації по виконанню робіт. 
У підготовчий період на об'єкті буде створений необхідний запас будівельних 

конструкцій, матеріалів і виробів, поставлені або перебазовані необхідні будівельні машини і 

механізми. 
До початку будівництва будуть проведені планувальні роботи з влаштуванням 

необхідних ухилів для відведення води з поверхні згідно з організацією рельєфу. 
 
Заплановані тимчасові будівлі та споруди. 
Заїзд на будівельний майданчик організовується з вулиці Миру в смт. Куликівка. 
Для тимчасових будівель та споруд використовуватимуться інвентарні типові будівлі 

збірно-розбірного, контейнерного та пересувного типів.  
№ 
п/п 

Найменування приміщень 
Нормативний показник 

на 1чол. м
2 

Площа 

приміщення м
2 

Адміністративні споруди  

1 Контора виконроба 3,5 3,5 

2 Пункт охорони 4,00 4 

Санітарно-побутові споруди  

3 Гардеробні 0,70 14,0 

4 Душова 0,54 10,8 

5 Вмивальня 0,20 4,0 

6 Сушильна 0,20 4,0 

7 Буфет 0,70 15,4 

8 Туалет 0,10 2,2 

9 Приміщення для обігріву працюючих 0,10 2,0 

 
Забезпечення робітників, ІТР і службовців санітарно-побутовими умовами 

здійснюється шляхом встановлення інвентарних пересувних приміщень на території ділянки 

забудови в складі: 
- Контора виконавця робіт з куточком охорони; 
- Побутові приміщення для робітників з буфетом, вмивальнею, душовою та 

приміщенням для обігріву працюючих (захисту від сонячного випромінювання) – 3 шт.; 
- Біотуалет - 1,2x2,0 м -1 шт.; 
- Сушильна - 2,0x2,0 м -1шт.; 
- Для зберігання будматеріалів передбачається: закритий склад матеріалів та виробів - 

2,0x4,0 м -1 шт. 
Всі роботи як по підземній, так і наземній частинах виконуються традиційними 

методами. 
Потреба в основних будівельних машинах і механізмах обґрунтована в робочому 

проекті (ПОБ), виходячи із обсягів робіт та продуктивності засобів будівельних механізмів, з 

урахуванням термінів будівництва та умов їх виконання. 
Потреба в будівельних машинах та механізмах наведена в наступній таблиці. 
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Найменування Вид палива 
Кількість 

одиниць 

Витрата 

палива 
кг/год 

Екскаватор (зворотна лопата) ЕО-3322 ДП 1 5,9 
Бульдозер ДЗ-29 ДП 1 6,5 
Кран С-3562 А ДП 1 13,5 
Автосамоскид МАЗ-503 ДП 2 11,7 
Бортовий автомобіль ЗИЛ-130 ДП 1 11,7 
Напівпричеп МАЗ-941 ДП 1 11,7 

 
Ймовірна потреба в ресурсах та матеріалах наведена в наступній таблиці:  
 

№ 
з.п. 

Найменування ресурсів та матеріалів  
Одиниця 
виміру 

Загальна 
кількість 

1 Бензин т 0,41 
2 Дизельне паливо т 2,12 
3 Зварювальні електроди т 0,11 

 
Організація будівництва здійснюватиметься з додержанням вимог щодо: 
 Захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими негативними 

фізичними впливами для чого необхідно виконати наступні заходи: 
- зберігання матеріалів, які містять шкідливі речовини, в герметично закритій тарі; 
- зберігання пиловидних матеріалів в закритих ємностях, застосування заходів щодо 

знепилення в процесі завантаження-розвантаження; 
- заборонення тривалої роботи механізмів вхолосту; 
- здійснення перевірки механізмів, які працюють від ДВЗ, на токсичність газів; 
- З метою зниження шумових впливів на навколишнє середовище передбачається: 
- застосування сучасного малошумового обладнання та механізмів; 
- виконання робіт з шумовими механізмами до 21 години; 
- використання індивідуальних засобів захисту від шуму (каски-шлеми, протишумні 

підшлемники та ін.). 
 Охорона поверхневих і підземних вод та охорона ґрунту передбачає: 
- використання біотуалету; 
- влаштування на виїзді з території будівництва пункту очищення механізмів від 

бруду; передбачається влаштування в спеціально обладнаному місці резервуару-відстійника 

(пісколовки) - для зливу і відстоювання води, в цілях повторного її застосування для 

промивання коліс бетоновозів, бетононасосів, бетонорозчинозмішувачів; 
 Охорона грунту на будівельному майданчику:  
- до початку планувальних робіт та розроблення грунту для влаштування 

котлованів та корит доріг передбачається зрізування родючого шару грунту в межах 

земельної ділянки на всю глибину залягання (t=0,4 м) загальним обсягом 2800 м
3; 

складування у відвали для тимчасового зберігання та використання частково на ділянках 

озеленення території АЗК, частково буде переміщено на суміжну земельну ділянку 

(кадастровий номер 7422755100:01:002:0249), де  буде використаний за призначенням (лист 

ТОВ «ЛЕЙВ» представлено у додатку А.26); 
- для планування поверхні майданчика будівництва передбачається використання 

мінерального грунту (виїмка, насип) у повному обсязі; 
- ґрунтовий шар не повинен забруднюватись маслами і пальним при роботі двигунів 

внутрішнього згоряння; випадкові виливи на землю нафтопродукти необхідно засипати 

піском, а просочений пісок і промаслені матеріали зібрати в металеві ящики з щільно 

закритими кришками в іскробезпечному виконанні і після закінчення робочого дня вивезти з 
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території будівельного майданчика (з подальшою утилізацією); 
- накопичення у контейнерах на спецмайданчиках відходів та будівельного сміття з 

наступним вивезенням їх на полігон; 
- розміщення під'їзних доріг та стоянок автотранспорту; 
- влаштування тимчасових воріт для в'їзду-виїзду на будмайданчик з вулиці Миру; 
- інженерного облаштування побутових приміщень та складських об'єктів; 
- розміщення побутівок з дотриманням протипожежних розривів,  
- використання для питних потреб привозної бутильованої питної води; 
- шляхи утилізації будівельних відходів: полігон твердих побутових відходів                   

смт. Куликівка; 
- після закінчення будівництва збірні з/б елементи тимчасових доріг будуть 

демонтовані і вивезені з території будівництва для подальшого використання. 
 
Потреба в електроенергії. 
Сумарна потреба в електроенергії для будівельного майданчика (для освітлення зон 

виконання земляних і бетонних робіт, проходів і проїздів, охоронного освітлення, освітлення 

побутових приміщень) - необхідна потужність 35,1 кВт тимчасового електропостачання. 
 
Потреба у воді. 
Для водопостачання в період будівництва передбачається застосування привізної води 

обсягом 0,5 м
3
/добу (0,12 тис.м

3 за період будівництва) та застосування біотуалету; вплив 

контрольований. 
Обгрунтування повноти та достовірності зазначених якісних та кількісних показників у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт представлено у додатку Б.1. 
 
Використання грунтів. 
Планованою діяльністю передбачається планування території. 
Для планування поверхні майданчика будівництва передбачається використання 

мінерального грунту у повному обсязі (виїмка – під фундаменти та корита проїздів, насип); 

баланс земляних мас передбачає загальний обсяг ґрунту, що переробляється V=8452 м
3. 

До початку земляних робіт з планування поверхні майданчика АЗК  та з метою охорони 

рослинного шару грунту передбачається його зрізування (t=0,4 м) у повному обсязі 

(V=2800м
3) та використання по закінченні будівництва:  

 1070 м
3 - на ділянках озеленення території АЗК; 

 1730 м
3 

– переміщення  на суміжну земельну ділянку (кадастровий номер 

7422755100:01:002:0249), де буде використаний за призначенням. 

 

Використання біорізноманіття не планується. 
 
1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати. 
1.4.1. Санітарно-захисна зона. 
У відповідності до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.8.27) – «розмір санітарно захисної 

зони (СЗЗ) від джерел забруднення АЗС усіх типів до житлових та громадських будівель, до 

меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється за розрахунками 

хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання 

сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються автозаправним комплексом з 

газовим модулем, з урахуванням фонового рівня, але не менше 50 м», відповідно до 

Державних санітарних правил планування та забудови населених місць, затверджених 

Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996 р. № 173 (п.5.32 ДСП № 173-
96). 
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У відповідності до вимог ДБН В.2.5-20:2018 (п. 11.150, таблиця 22) мінімальні відстані 

від наземних резервуарів ЗВГ до громадських та житлових будинків – від наземних 

резервуарів, об`єм резервуарів яких до 10 м
3 

– 40 м, до місць масового перебування людей 

від 100 осіб – 80 м. 
Оскільки планованою діяльністю передбачається розміщення АГЗП на території 

запланованої АЗС, санітарно-захисну зону БП АЗС приймається – 50 м.  
Найближча житлова забудова знаходиться на відстані:  
- 65 м від межі АЗК з газовим модулем,  
- 89,78 м від джерел забруднення автомобільного заправного комплексу (дихальні 

клапани резервуарів для зберігання палива. 
Нормативні відстані СЗЗ для об’єкту планованої діяльності - автомобільного 

заправного комплексу з газовим модулем – витримуються. 
Для котелень санітарно-захисна зона визначається шляхом виконання розрахунків 

розсіювання приземних концентрацій забруднюючих речовин та забезпечення дотримання 

гігієнічних нормативів (˂1ГДК). 
Креслення розпланування автозаправного комплексу з нанесеною санітарною захисною 

зоною представлено у додатку В.2. 
Обмеження впливу планованої діяльності на атмосферне повітря - концентрації 

забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря від джерел викидів 

забруднюючих речовин на АЗК перевіряються на дотримання: 
- гранично-допустимих концентрацій встановлених гігієнічних нормативів 

допустимого вмісту, відповідно до Наказу Мінохоронздоров`я України № 52 від 14.01.2020 

«Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць», зареєстровані в Мінюсті України 10.02.2020 № 156/34439, 
- нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 

джерел, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України №309 від 27.06.2006 року. 
 

Код речовини Назва речовини ГДК, мг/м
3 

2704 Бензин 5,0 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 1,0 
10304 Пропан  65 
402 Бутан  200 
1716 Одорант СПМ - 
337 Оксид вуглецю 5,0 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 1,0 
304 Діоксид азоту 0,2 
330 Діоксид сірки 0,5 
2903 Сажа 0,3 

 
 
1.4.2. Використання земель. 
Планована діяльність відповідає містобудівній документації - Детальному плану 

території земельної ділянки в смт. Куликівка з кадастровим номером 

7422755100:01:002:0250,  який затверджений рішенням Куликівської селищної ради  від 

09.09.2020 № 1137. 
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Рис. 1.4. Кадастровий поділ (з Публічної кадастрової карти України). 

 
На підставі витягу з Державного земельного кадастру (НВ-7420535382021, від 

12.04.2021) провадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці площею 

0,7000 га, кадастровий номер 7422755100:01:002:0250, приватна власність ТОВ «ЛЕЙВ». 
 
За даними робочого проєкту планованої діяльності показники по генплану зведені в 

наступну таблицю: 
 

№ 

п/п 
Найменування 

показників 
Од. вим. Кількість 

1 

Площа земельної ділянки в межах проєктування, в 

т.ч.: 
- В межах ділянки землекористування 
- За межами ділянки землекористування 

м
2 / га 

 
8214 / 0,8214 

7000 / 0,7 
1214 / 0,1214 

2 Площа забудови ділянки / процент забудови м
2 / % 1363,78 / 19,5 

3 Площа озеленення/ процент забудови м
2 / %  2136,9 / 30,5 

4 Площа твердого покриття: тротуари м
2  794,54 

5 Площа дорожнього покриття м
2  3721,52 

6 Площа безіскрового покриття м
2  413,18 

 
1.4.3. Виробничі процеси, що є змістом планованої діяльності.  
 
Планованою діяльністю щодо будівництва автомобільного заправного комплексу з 

газовим модулем застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з 

використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного 

обліку, контролю та сигналізації.  
Обладнання, яке передбачається використовувати, відноситься до екологічно 

безпечного на даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування і 

допущене до застосування в Україні. 
Планованою діяльністю передбачається будівництво автомобільного заправного 

комплексу з газовим модулем почергово: 
- І черга - із комплексу для заправки газобалонних автомобілів АГЗС (стаціонарний 

заправник газу СВГ); 
- ІІ черга - багатопаливна АЗК із приміщенням оператора для сервісного 

обслуговуванням водіїв та навісом;  
- ІІІ черга - будівля СТО із мийкою. 
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Режим роботи об’єктів на комплексі: 
- АЗК - 365 днів на рік , цілодобово; тривалість зміни – 8 годин; 1 чол. в зміну (три 

зміни) оператор-заправник, касир – 1 чол.; 
- Газовий модуль - 365 днів на рік , цілодобово; тривалість зміни – 8 годин; 1 чол. в 

зміну (три зміни) оператор-заправник; 
- СТО - 250 днів на рік; тривалість зміни – 8 годин; кількість змін – 3 зміни;  

кількість працюючих – 5 чол./зміну. 
 
Вантажообіг автозаправного комплексу наведений в наступній таблиці: 

 

№ 

п/п 
Найменування нафтопродукту 

Резервуар ємність 

відсіку,  м
3 

Кількість 

заправок на 

добу, шт. 

Витрата, м
3 

за 

добу 
за рік 

АЗК 
2 Бензин автомобільний А-92 1х25 30 1,25 456 
3 Бензин автомобільний А-95 1х15 30 0,5 182 

4 
Бензин автомобільний А-95 
«Преміум» 

1х15 25 0,6 219 

5 Дизельне паливо 1х25 40 1,6 584 
   125   

АГЗП 
1 Зріджений вуглеводневий газ 1х19,9 120 3,6 1314 

 
1.4.3.1. Газовий модуль (1-а черга будівництва). 
 
Планованою діяльністю передбачається встановлення стаціонарного заправника газу 

(СЗГ) ємністю 19,9 м
3 призначеного для заправки автотранспорту зрідженим 

вуглеводневим газом ЗВГ (або скрапленим СВГ) пропано-бутанової суміші по ГОСТ 17578 

(СУГ: сжиженный углеводородный газ) і ДСТУ 4047-2001: 
- блок прийому та зберігання ЗВГ: резервуар ємністю 19,96 м

3 з запірно-захисною 

арматурою, насосний агрегат LPG РК2 і система обв'язки трубопроводів, 
- колонка газороздавальна типу «Шельф 100-1 LPG», 
- шафа автоматики. 
Основні технічні характеристики: 
- Виробнича потужність заправок на добу - не менше 120.  
- Кількість резервуарів – 1; 
- Вмісткість резервуару корисна – 19,9 м

3; 
- Максимальний робочий тиск – 1,6 Мпа; 
- Максимальна тривалість заправки – 6 хв., 
- Кількість колонок - 1 шт., 
- Тип колонки - «ШЕЛЬФ 100-1 LPG». 
Система стаціонарного заправника газу СЗГ забезпечує: 
- наповнення резервуара з автоцистерни; 
- зберігання ЗВГ в резервуарі; 
- заправку паливних балонів автомобілів ЗВГ з резервуара через колонку 

газороздавальну.  
Наповнення резервуара здійснюється через штуцера рідкої і парової фази. Необхідний 

тиск для перекачування ЗВГ забезпечується насосним агрегатом або насосом автоцистерни. 
Заправка паливних балонів автомобілів виконується через пристрій заправної колонки, 

струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона автомобіля. 
Вимірювання об'єму відпущеного ЗВГ, і підрахунок його вартості проводиться 

колонкою. 
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У систему обв'язки СЗГ входить: 
- трубопровід підведення рідкої фази ЗВГ від заправного вузла; 
- трубопровід парової фази від заправного вузла до резервуара; 
- трубопровід скидання парової фази з резервуара; 
- трубопровід підведення рідкої фази ЗВГ від резервуара до насосної установки; 
- трубопровід перепуски ЗВГ після редукційного клапана в резервуар; 
- трубопровід перепуски парової фази від паливороздавальної колонки в резервуар; 
- трубопровід відведення рідкої фази ЗВГ від насоса до паливороздавальної 

колонки. 
Резервуар, насосна установка і система обв'язки збираються на загальній рамі.  
Колонка призначена; для вимірювання об'єму ЗВГ при заповненні паливних балонів 

автомобілів.  
Оперативне керування АГЗП здійснює оператор.  
Обслуговуючий персонал – 1 чол. в зміну (три зміни) оператор-заправник.  
Режим роботи – 3 зміни, 365 діб на рік; тривалість зміни – 8 годин. 

 
1.4.3.2. Автомобільний заправний комплекс (2-а черга будівництва).  
 
Склад і призначення об'єктів основного виробництва 
Для заправки споживачів рідинним паливом на території встановлені резервуарний 

парк, острівці з паливо-роздавальними колонками. 
 
Резервуарний парк АЗК складається з 2 підземних трьох секційних резервуарів 

V=2х50м
3: 
- І резервуар: секція з бензином А-92 V=25 м

3
, секція з бензином А-95 V=15 м

3, 
секція для збору аварійного проливу V=10 м

3; 
- ІІ резервуар: секція з дизпаливом V=25 м

3
, секція з бензином А-95-Преміум V=15 

м
3
, секція для збору аварійного проливу V=10 м

3. 
 

№ п/п 
Найменування нафтопродуктів 

Резервуар ємність 

відсіку,  м³ 
Витрати за добу, м³ 

1 Бензин автомобільний А-92 1х25 1,25 
2 Бензин автомобільний А-95 1х15 1,25 
3 Бензин автомобільний А-95 

Преміум 
1х15 1,0 

4 Дизельне паливо 1х25 1,6 
 Усього 80 5,1 
 
Резервуари, що призначені для зберігання бензинів марок А-92, А-95, А-95-Преміум та 

дизельного палива, застосовуються сталеві горизонтальні двостінні двосекційні.  
Загальний об'єм зберігання палива 80 м3. 

Кількість заправок на добу – не менше 125.  
За розміщенням технологічних споруд АЗК, що передбачається планованою 

діяльністю, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.8.14, табл. 10.9), відноситься до типу Б категорії 

ІІ середня. 
Для заправки автотранспорту на АЗК встановлюються 2 паливо-роздавальні колонки на 

8 "пістолетів". Колонка встановлена на острівці, працює під тиском насосів, які встановлені 

на резервуарах. Дані типи колонок забезпечують розміщення автозаправних майданчиків по 
обидва боки колонок. 

Передбачені проєктом ПРК типу ШЕЛЬФ 100-1 LPG сертифіковані в Україні і мають 

дозвіл Держнаглядохорони праці на застосування засобів виробництва. 
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Потужність АЗК та режим роботи. 
Режим роботи АЗК –  365 днів на рік , цілодобово; тривалість зміни – 8 годин.  
Потужність АЗК - максимальна пропускна можливість автомобілів, які заправляються 

за годину.  
Планованою діяльністю передбачається: середній об`єм заправки легкового автомобіля 

– 40 л, вантажних – 80 л.  
За годину один пістолет може заправити 15 легкових автомобілів (4 хвилини один 

автомобіль), або 7 вантажних (до 8 хвилин один автомобіль). 
Одна колонка одночасно може заправляти 2 автомашини, одночасно можуть 

заправлятись до 2 автомашин. 
Вантажних автомобілів заправляється до 20% від загальної кількості заправок. 
Об’єм реалізації нафтопродуктів складає 5,35 м

3  на добу (автобензинів – 3,75 м
3, 

дизельного палива – 1,6 м3). 
Кількість основного та допоміжного персоналу АЗК: кількість основного та 

допоміжного персоналу АЗК, враховуючи річний вантажообіг палива, чисельність персоналу 

складає: 
 

№ 
п/п 

Найменування Група 

виробничого 
процесу 

Кількість, 
чол. 

І 

зміна 
ІІ зміна ІІІ зміна 

1 Оператор заправник 2г 3 1 1 1 
2 Оператор касир 1а 1 1 - - 
 Всього:  4 2 1 1 

 
1.4.3.3. Станція технічного обслуговування автомобілів та мийки (3-я черга 

будівництва). 
Проєктом передбачено будівництво СТО з постами мийки та шиномонтажем.  
Будівля розташована із дотримуванням протипожежних відстаней до об'єктів і споруд 

розташованих на території АЗК.  
В будівлі СТО розташовуються:  
- адміністративно-побутові приміщення для працівників всього комплексу та 

адміністрації,  
- приміщення теплогенераторної та приміщення інженерного забезпечення. 
- мийка автомобілів; 
- дільниця ТО і ПР; 
- пост розвалу-сходження коліс (знаходиться на дільниці ТО); 
- пост діагностики автомобіля (знаходиться на дільниці ТО ). 
СТО розрахована на три пости (два з підйомним пристроєм, а один для діагностики), 

мийка розрахована на три пости (два для самообслуговування, а один для обслуговування 

персоналом), шиномонтаж передбачено на один пост.  
Будівля забезпечена необхідною кількістю санітарно-побутових приміщень із 

розрахунку категорії робіт. На першому поверсі в приміщення адміністратора та на пости 

передбачено доступ відвідувачів на візках. Санвузол для відвідувачів, який розташовано на 

першому поверсі розрахований на відвідування відвідувачів на візках 
 
Потужність СТО - 12 автомашин/зміну; автомийки – 24 автомашин/зміну 
 
Режим роботи СТО: 
- кількість змін – 3 зміни; 
- тривалість зміни – 8 годин; 
- тривалість робочого тижня – 40 годин; 
- кількість робочих днів за рік –250 днів. 
- кількість працюючих – 5 чол./зміну  
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Короткий опис виробничих дільниць та технологічних процесів. 
Технологія адміністративного виробництва й побутового обслуговування персоналу. 
Для персоналу СТО передбачені необхідні побутові приміщення. У гардеробі 

встановлені шафки для одягу персоналу, по дві шафки на одного робітника (для домашнього 

й робочого спецодягу). Прання спецодягу передбачається робити в пральні, для чого 

планується укласти договір на обслуговування. Для прийому їжі передбачена кімната. Для 

дотримання правил особистої гігієни запроєктовані умивальники й душові з підведенням 

гарячої й холодної води. 
Зберігання прибирального інвентарю й деззасобів передбачається в кімнаті 

прибирального інвентарю, у яких установлені мийки для ганчірок з підведенням гарячої й 

холодної води, шафи для зберігання прибирального інвентарю й деззасоби. У даному 

підприємстві застосовуватимуться деззасоби, дозволені МОЗ України. 
 

Мийка автомобілів. 
Пропускна (прийнята при проєктуванні) спроможність мийки - 24 автомобілі за зміну.  
Мийка передбачена для обслуговування легкового автотранспорту (габарити: довжина 

до 6 м, висота до 2,2 м, мікроавтобуси особливо малого класу у відповідності до ДБН В.2.3-
15:2007) та вантажного автотранспорту (габарити: довжина до 9 м, висота до 4 м, ІІ категорія 

у відповідності до НПАОП 60.2-1.28-97) 
Мийка автомобіля включає наступні роботи: 
- зовнішня мийка автомобіля; 
- прибирання салону автомобіля. 
При мийці використовуються спеціальні негорючі шампуні та миючі рідини. 
Для раціонального використання води питної якості проєктом передбачена система 

оборотного водопостачання мийки автомобілів: подача мийних вод на очисні споруди  фірми 

Aguarius, повторне використання очищених вод в системі мийки автомобілів. 
 
Дільниця ТО та ПР. 
Пропускна (прийнята при проєктуванні) спроможність дільниці – 5 автомобілів за 

зміну. Розрахункова кількість автомобілів, які пройдуть обслуговування на дільниці ТО та 

ПР за рік – 10000 автомобілів. 
Дільниця ТО та ПР призначена для виконання робіт з технічного обслуговування та 

поточного ремонту автомобілів. 
Технічне обслуговування включає в себе комплекс операцій для підтримання 

роботоздатності рухомого складу шляхом зменшення інтенсивності зношування деталей, 

попередження відказів та несправностей; це профілактичний захід, що проводиться в 

обов’язковому порядку через певні пробіги.  
Поточний ремонт призначений для відновлення роботоздатності автомобіля з 

відновленням або заміною агрегатів, вузлів та деталей, які досягли гранично-допустимого 

рівня. При ПР допускається заміна агрегатів, вузлів та деталей близьких за ресурсом до 

граничнодопустимого рівня. Для зменшення простою автомобіля в поточному ремонті 

передбачається його виконання агрегатним методом при якому заміняються несправні 

агрегати на справні. 
На постах ТО і ПР виконуються роботи згідно з «Положенням про технічне 

обслуговування і поточний ремонт рухомого складу», а також згідно рекомендацій заводу-
виробника автомобілів. Для виконання відповідних робіт, дільниця ТО та ПР обладнана 

технологічним обладнанням згідно специфікації ТХ.СО.  
Пост розвалу-сходження. 
На цей пост автомобіль направляється за потребою або за заявкою. 
Пост розвалу-сходження служить для визначення технічного стану ходової частини 

автомобіля. Розвал-сходження виконують для підвищення безпеки руху та техніко-
економічних показників автомобіля. 
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На посту розвалу-сходження виконують наступні роботи: 
 - перевірка розвалу-сходження коліс; 
 - контрольно-регулювальні. 
Для виконання відповідних робіт пост розвалу-сходження обладнаний технологічним 

обладнанням згідно специфікації ТХ.СО, зокрема чотири-стійковим підйомником та стендом 

перевірки геометрії коліс. 
 
Шиномонтажні роботи. 
Шиномонтажні роботи представляють собою комплекс робіт по зняттю і встановленню 

коліс легкових автомобілів, монтажу та демонтажу шин. До цього комплексу робіт 

відноситься: 
- зняття коліс із шинами з автомобіля; 
- демонтаж покришок з ободів коліс; 
- огляд покришок; 
- монтаж шин; 
- накачування шин повітрям з наступною перевіркою тиску; 
- балансування коліс; 
- встановлення коліс на автомобіль. 
Для виконання цих видів робіт передбачене відповідне технологічне обладнання, 

зокрема шиномонтажний та балансувальний стенди. 
 
Пост діагностики автомобіля. 
Пост діагностики автомобіля служить для визначення технічного стану автомобіля, 

його вузлів та агрегатів без їх розбирання, з метою підвищення безпеки руху і охорони 

навколишнього середовища. 
На посту діагностики виконують наступні роботи: 
- перевіряють ефективність роботи гальмівної системи автомобіля; 
- перевіряють боковий увод та тестують підвіску автомобіля; 
- визначають потребу в усуненні несправностей та виконанні ремонту; 
- контролюють якість виконання технічного обслуговування та ремонту, а також інші 

діагностичні роботи. 
Для виконання вищенаведених робіт пост діагностики обладнаний тестером бокового 

уводу, тестером підвіски, стендом регулювання світла фар та іншим діагностичним 

обладнанням необхідним для проведення даних видів робіт. 
 
Організація контролю якості та рівень механізації і автоматизації виробничих процесів. 
Технічний контроль якості виконання ремонтно-діагностичних робіт передбачається 

майстрами дільниць. 
Прийняті в проєкті засоби механізації й автоматизації технологічних процесів 

визначені: 
- технологією виробничих процесів; 
- виробничою програмою; 
- технічним рівнем виробництва. 
Механізація технологічних процесів і підйомно-транспортних операцій здійснюється 

високопродуктивним, комп'ютеризованим і універсальним технологічним устаткуванням та 

обладнанням (зокрема автомобільними підйомниками, візками, гідравлічними домкратами і 

т.д.). Середній рівень механізації по СТО складає 65%. 
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1.4.3.4. Теплогенераторна. 
 
В приміщенні будівлі станції технічного обслуговування автомобілів та мийки 

передбачається влаштування адміністративно-побутових приміщень для працівників  та 

приміщення теплогенераторної, та приміщення інженерного забезпечення. 
Для опалення зазначеної будівлі передбачається встановлення в приміщенні 

теплогенераторної двох твердопаливних котлів «Altep «KT-2E-N» потужністю по 50 кВт 

кожний. 
Паливо – деревна пелета.   
Теплота спалювання Qir =  4304,0 ккал/кг = 18,02 МДж/кг. 
Загальна кількість джерел забруднення атмосферного повітря – 2 димові труби (від 

кожного з котлів) Ø 0,22 м, викид димових газів здійснюється на висоті h = 9,0 м від рівня 

землі. 
Температура димових газів, що надходять в атмосферне повітря від опалювальних 

котлів, більше 140-180°С, в залежності від типу органічного палива.  
 

№ 

п/п 
Найменування, позначення, розрахунок 

Одиниця 

виміру 
Значення 

1 Водогрійний котел «Altep» «KT-2E-N» шт 2 

2 Встановлена теплова потужність 
Гкал/год 

кВт 
0,086 
100 

3 
Вид палива та його теплотворна здатність 
- деревина 

МДж/кг 
Ккал/год 

18,02 
4304,0 

4 К.к.д. котла % 86,0 

5 Навантаження теплопостачання максимальне 
кВт 

Гкал/год 
100,0 
0,0860 

6 Тривалість роботи котла за рік діб 187 
7 Кількість годин роботи котла за добу  годин 24 

8 
Річне виробництво теплової енергії (при мах 

навантаженні) на потреби опалення 
Гкал/рік 188 

 
1.4.4. Річні потреби у сировині, паливі і пальному, інших матеріалах, у воді (у 

відповідних одиницях виміру). 
 
Відомість про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії. 
 
На ділянці відсутні інженерні мережі, що прокладені в землі. На території ділянки 

розташована трансформаторна підстанція тип КТПтв-160/10/0.4 У1 №200256. На територію 

буде заводитись водопровід. На території будуть прокладатись нові інженерні мережі 

(водопровід, каналізація, теплова мережа, електрокабель) для підключень будівель.  
 
Потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії для забезпечення експлуатації 

АЗК: 
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№, 
п/п 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Показники енергоефективності:   
1.1. Річна потреба в тепловій енергії  мВт 218,80 
1.2. Річна потреба в тепловій енергії  Гкал / рік 188,13 
1.3. Річна потреба у воді  тис.м

3 0,97455 
1.4. Річна потреба в електричній енергії  тис.кВт*год 434,34 

2 
Потреба в завезенні рідинного моторного палива: 

- бензинів (А92, А95, А95 «Преміум», 
- дизельного палива 

м
3
/рік 

 
857 
584 

3 
Потреба в завезенні зрідженого вуглеводневого 

газу (ЗВГ/СВГ) 
м

3
/рік 1314,0 

4 
Потреба в твердому паливі (пелети деревинні) 

для теплогенераторної 
т/рік 51,0 

 
Водопостачання. 
 
Джерело водопостачання будівель і споруд планованої діяльності – централізована 

система водопостачання смт. Куликівка, на підставі технічних умов, виданих КП 

«Куликівська ВУЖКГ» Куликівської селищної ради Чернігівської області (на 4,9 м
3
/добу). 

Для обліку витрати споживаної води АЗК в запроєктованому колодязі встановлюється 

вузол обліку води з лічильником. 
В будівлі СТО, мийки та операторської запроєктовані системи господарсько-питного 

водопостачання, гарячого водопостачання (від електроводонагрівачів), господарсько-
побутової каналізації та системи оборотного водопостачання мийки. 
 

Обсяг водопостачання розрахований з врахуванням норм витрати води: 
- на мийку машин на 1 автомобіль 50 л,  
- на господарськ-питні потреби на 1 люд. 20 л/добу,  
- на господарськ-питні потреби на 1 працюючого на СТО 25 л/добу. 
Кількість персоналу – 8 чол./зміну. 
На госпитні потреби 23 персонал (1 заправник на АГЗП, 2 на АЗК, 5 чол. на СТО; разом 

8 чол/за зміну)  
- заправники - 3 чол/зм * 0,02 = 0,06 м

3
/добу, 

- СТО - 5 чол/зм.  * 0,025 = 0,125 м
3
/добу, 

- Душові – 2*0,5 м
3
/добу. 

Разом на господарсько-питні потреби: 1,185 м
3 / добу. 

Топкова: на підживлення системи теплопостачання - 0,01 м
3
/добу. 

Потужність мийки – 24 авт/зміну, режим роботи – 3 зміни. 
Розрахунок потреби у воді на мийку машин та заповнення системи оборотної системи 

водопостачання мийки: 50 л/1авт. х 24 авт/зміну х 3 зміни = 3600 л/добу чи 3,6 м
3
/добу.  

На початку експлуатації оборотної системи водопостачання мийки передбачається 

одноразове заповнення системи обсягом 3,6 м
3. 

Після повного заповнення потреби в свіжій воді з централізованого водопроводу 

складатиме 15% : 3,6*15% = 0,54 м
3
/добу - на підживлення 

 
Баланс водоспоживання: 
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Споживачі 

Водоспоживання м
3
/добу 

Всього 
(питної +  

оборотної) 

В тому числі 
Свіжа вода На виробничі потреби На 

госпо-
бутові 

потреби 
Всього 

В т.ч. 

питної  
якості 

Оборотна 

вода 

Повторне 
використа-

ння 
Господарсько питні потреби 1,185 1,185 1,185_   1,185 
Автомийка (підживлення 

системи оборотного вдпч.) 
3,6 

 0,54 0,54 3,06 3,06 - 

Топкова (підживлення 

системи опалення) 
0,01 0,01 0,01 - - - 

Всього: 
-При першому заповненні 

системи оборотного 

водопостачання мийки 

4,795 4,795 4,795 - - 1,185 

-При заповненій оборотній 

системі водопостачання 

мийки 
4,795 1,735 1,735 3,06 3,06 1,185 

 
Використання грунту та біорізноманіття в процесі експлуатації автомобільного 

заправного комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією технічного 

обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт. Куликівка, Чернігівської області                     

не передбачається. 
1.4.5. Відомості щодо небезпечних речовин, що можуть використовуватися або 

виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються. 
Бензини - безкольорові легкозаймисті рідини, представляють собою складні суміші 

легких вуглеводнів. Бензини при горінні прогрівають вглиб, утворюючи всепоширюючий 

гомотермічний шар . 
Дизельне паливо марки Л- горюча рідина., марки З- ЛЗР. 
Основні фізико-хімічні та вибухопожежонебезпечні властивості нафтопродуктів, 

присутніх на АЗК, а також особливості, які необхідно враховувати при їх застосуванні з 

метою забезпечення безпечних умов праці працюючих, наведені в таблицях 
 

Характеристика нафтопродуктів: 
 

№ 
п/п 

 

 
Найменування 

ДСТУ або ТУ, 

сорт, марка 
Показники за ГОСТ  або ТУ 

Спосіб 

доставки 

1 2 3 4 5 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Бензини 

автомобільні 
 
 
 

ДСТУ 4063-2001 
Марка  А-92, 

А-95 
 
 
 

 
Бензини - легкозаймисті рідини. Зовнішній 

вигляд – безкольорові, прозорі рідини. 
Детонаційна стійкість, октанове число за 

моторним методом для бензину 
марки А-95 – не менше 95; 
марки А-92 - не менше 92; 

Густина бензину при 20  С˚: 
- марок А- 95, 92 – 725-780 кг/м

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Авто-
цистерна 
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1 2 3 4 5 

2 
Паливо 

дизельне 

ДСТУ 3868 -99 
Марка Л-літнє 

Марка З-зимове 

Дизельне паливо-горюча рідина. 
Цетанове число - не менше 45. 

Кінематична в’язкість при 20 С˚: 
- марка Л-3,0-6,0 мм

2
/с; 

- марка З-1,8-6,0 мм
2
/с. 

 
Температура застигання 

- для марки Л-не вище мінус 10С˚: 
- для марки З- не вище мінус 25 С˚ 

Густина при 20  С˚: 
- марки Л- не більше 860 кг/м3; 
- марки З – не більше 840 кг/м

3. 
Вміст механічних домішок – відсутність 

Авто-
цистерна 

 

 
Основні фізичні властивості нафтопродуктів. присутніх на АЗК: 

№
 п

.п
 

Н
а
й

м
ен
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в

а
н

н
я
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т
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о
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у
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а
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Г
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м

3 
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и
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я

, 
ºС
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г
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г
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и
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м
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й
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н

и
й
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т
р

и
ч

н
и

й
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п
ір

, 
О

м
.м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Бензин 

 

Суміш 

легких 

вуглеводнів 
114 745 

Поч. 70 
Кін. 180 

Випаровування 
характеризується 

фракційним 

складом та тиском 

насичених парів  
293-315 

47240 1010-1011 

2 

Дизельне 

паливо 
Л-літнє 
З-зимове 

Горюча 

легкозай-
миста 

рідина 

 
 

204 
 

172 

 
 

824 
 

804 

 
 

246 
 

209 

- 

 
 

40850 
 

40850 

 
 

108-1010 

 
108-1010 

 
Примітка 1. Тиск насичених парів бензинів при температурі 38ºС – 588мм рт. ст. 

(довідник “Нафтопродукты. Свойства, качество, применение” під редакцією проф. 

Б.В.Лосікова, Москва, 1966 р.). 
Тиск насичених парів дизельного палива при температурі 38ºС – 1 мм рт. ст. (дані ВНДІ 

УС ВПО “Союзнафтооргсинтез”). 
Дослідні дані НДІПО по швидкості випаровування бензину: 
а) при швидкості повітряного потоку в приміщенні 0,25 м/с  m = 0,8 г/см

2; 
б) при швидкості вітру на вулиці 1 м/с m = 2,2 г/см

2. 
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Основні пожежовибухонебезпечні властивості нафтопродуктів, присутніх на АЗК: 
 

№ 
п/

п 

Найменува-
ння нафто-
продукту 

Густи-
на 

пару за 

пові-
трям 

Темпера

-тура 

спалаху 

парів, ºС 

Темпера

-тура 

самозай-
мання, 

ºС 

Границі розповсюдження полум’я 

Концентраційні Температурні 

Нижній 
% об. 

Верхній  
% об. 

Нижній 
% об. 

Верхній 
% об. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Автомо-
більний 

бензин 
-3,8 -37 380 0,98 5,48 -37 -10 

2 

Дизельне 

паливо 
Л-літне 

З-зимове 

 
 

6,9 
5,9 

 
 

40 
35 

 
 

210 
225 

 
 

0,5 
0,6 

 
 
- 
- 

 
 

58 
43 

 
 

108 
92 

 
Основні токсичні властивості нафтопродуктів присутніх на АЗК: 

 
 

№ 
п/

п 

Найменування 
речовини 

Токсичні властивості 
(характер дії на організм 
Людини), клас небезпеки 

за ГОСТ 12.1.007-76 

Гранично допустима концентрація, мг/м
3 

В повітрі 

робочої зони 

виробничих 

приміщень 

В 

атмосферному 

повітрі 

населених 

пунктів 

У воді 

водойомів 

санітарно-
побутового 

призначення 
1 2 3 4 5 6 

1 Бензини 

Клас  небезпеки – 4. 
Бензин – це гідрофобний 

наркотик, вдихання парів 

якого  викликає підвищення  

збуджуваності центральної 

нервової системи, частоти 
пульсу та дихання, 

підвищення легеневої 

вентиляції. Гострі отруєння 

можуть виникати майже 

миттєво, спостерігається 

втрата свідомості, тремтіння 

кінцівок, кашель з 

виділенням мокроти. 

100 
Для парів 

5 max-  разова 
1,5 середньо-

добова 
- 

2 Дизельне паливо 

Клас небезпеки – 4 
Пари дизельного палива 

викликають подразнення 

слизових оболонок очей, 

дихальних шляхів, а при 

певній концентрації  - 
отруєння всього організму. 

Віднесено до 

малотоксичних речовин. 

100 
для парів 

5 - 
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Організація контролю за якістю нафтопродуктів: 

№ 
п/п 

Найменування 
речовини 

Найменування 

стадій процесу, 
місця відбору 

проб 

Частота 

контролю 

Норми та 

технологічні 

показники 

Методи 
випробування 

Хто контролює 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Бензин 

автомобільний 

із 

автоцистерни 

Показники за 

ДСТУ 

8704:2017 

Кожна 

операція 

прийому із 

автоцистерни 

За ДСТУ 

8704:2017 
За ДСТУ 

8704:2017 
Оператор 

 

2 
Паливо 

дизельне із 

автоцистерни 

Показники  за 
ДСТУ 

7688:2015 

Кожна 

операція 

прийому із 

автоцистерни 

За 
ДСТУ 

7688:2015 

За 
ДСТУ 

7688:2015 

Оператор 
 

Планованою діяльністю передбачається влаштування АЗК для заправлення дизельним 

паливом автотранспорту.  
Передбачається зберігання дизельного палива в підземних двостінних резервуарах 

загальною ємністю 80 м
3 та заправлення спецтехніки, яка використовується у 

технологічному процесі комбінату. 
Дизельне (солярне) пальне – рідка речовина, що є головним видом пального для 

дизельних двигунів.  
Як і бензин, дизельне пальне є сумішшю парафінових, нафтенових і ароматичних 

вуглеводнів, які виділяються з нафтової ропи шляхом дистиляції з додаванням (не більш 

20 %) компонентів каталітичного крекінгу. 
Основний показник дизельного палива — цетанове число (Л-45).  
Цетанове число характеризує здатність пального до займання в камері згоряння і рівне 

об'ємному вмісту цетану в суміші з α-метилнафталіном, яке за стандартних умов ASTM D613 
має однакову займистість порівняно з дослідженим паливом. 

Густина дизельного пального 0,79-0,97 г/см³,  температура спалаху 35-80°С 

(температура спалаху, визначена по ASTM D93, для дизельного палива повинна бути не 

вище 70°C). 
Дизельне пальне використовується в двигунах, установлених на великовантажних 

автомобілях, тракторах і дорожніх машинах, на водному і залізничному транспорті, у різних 

енергетичних установках і випускається двох видів: легке, малов'язке паливо — для 

швидкохідних дизелів і важке, високов'язке паливо — для тихохідних дизелів. 
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен 

одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.10.2011 № 1107 в редакції від 10 квітня 2019 року № 330. 
Пунктом 6 Порядку визначено, що дозвіл видається роботодавцеві – на виконання робіт 

підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, та/або на експлуатацію машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3. 
У додатку 3 п. 1: Устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), 

використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, 

утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу 

небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які 

визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про 

ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки». 
Відповідно до стандартів, які поширюються на паливо автомобільне, наприклад 

ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у розділі «Вимоги щодо безпеки» 

зазначено, що дизельне паливо – це горюча легкозаймиста рідина 4-го класу небезпеки. 
Оскільки дизельне паливо не належить до небезпечних речовин  1-го і 2-го класів 

небезпеки та зберігаються в ємностях при атмосферному тиску меншому 0,05 МПа, крім 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/ASTM
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF
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ємностей для зберігання газового моторного палива, то одержання дозволу на експлуатацію 

таких ємностей не вимагається. 
 

1.4.6. Відомості щодо організаційно-технічних і технологічних рішень з охорони 

навколишнього природного середовища і раціонального використання природних 

ресурсів, що прийняті за планованою діяльністю і на які передбачені витрати, а також 

відновлювальних та компенсаційних заходів (якщо передбачено).  
1.4.6.1. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. 
АГЗС. 
Наповнення резервуара зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) 

здійснюватиметься через штуцера рідкої і парової фази. Необхідний тиск для перекачування 

ЗВГ забезпечується насосним агрегатом або насосом автоцистерни. 
Заправка паливних балонів автомобілів буде виконуватись через пристрій заправної 

колонки, струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона 

автомобіля. 
Вимірювання об'єму відпущеного ЗВГ, і підрахунок його вартості проводиться 

колонкою. 
Електричне живлення до обладнання подається через шафу автоматики. 
Установка обладнана приладами і обладнанням, дозволяє здійснювати контроль за 

безпечним веденням процесу прийому та відпуску ЗВГ. 
Контроль ступеня заповнення резервуару здійснюється за вказівником рівня 

(поплавковий), розташованому на фланці-бічній поверхні резервуара. 
Тиск в резервуарі контролюється по манометру, встановленому на дренажному 

трубопроводі резервуара. Тиск на вході в насос контролюється по манометру, встановленому 

після фільтра на вході в насос. Тиск на лінії нагнітання контролюється манометром, 

встановленим на трубопроводі на виході насоса.  
В колонці встановлений манометр-індикатор, що свідчить про наявність тиску в 

колонці. 
Через запобіжні клапани скидається на "свічку" надлишки парів ЗВГ при перевищенні 

тиску резервуарі понад 1,6 МПа (16 кгс/см
2
). Відтинаючий клапан дозволяє робити зняття і 

заміну запобіжного клапана при наявності ЗВГ в резервуарі. 
Насосна установка призначена для зливу ЗВГ з автоцистерни в резервуар і 

перекачування ЗВГ з резервуару в автоцистерну і для заправки паливних балонів автомобілів 

ЗВГ.  
На вході в насос стоїть фільтр, що запобігає потраплянню сторонніх часток в насос і 

колонку. 
На виході насоса розташований клапан перепускний, який обмежує максимальний тиск 

газу після насоса. З'єднання блоку з автоцистерною проводиться через штуцер рідкої фази і 

штуцер парової фази при заповненні резервуара або через штуцер зливу і штуцер парової 

фази при зливі ЗВГ з резервуара в автоцистерну. В штуцери зливу і парової фази вбудовані 

швидкісні клапани, що запобігають витік ЗВГ при пошкодженні шлангів, що з'єднують блок 

з автоцистерною. В штуцер рідкої фази вбудований клапан зворотній, що запобігає 

перетікання ЗВГ з резервуару в автоцистерну, коли тиск парів в ЗВГ в резервуарі вище, ніж в 

автоцистерні, а також витік ЗВГ при пошкодженні шлангу. 
У систему обв'язки СЗГ входить: 
- трубопровід підведення рідкої фази ЗВГ від заправного вузла; 
- трубопровід парової фази від заправного вузла до резервуара; 
- трубопровід скидання парової фази з резервуара; 
- трубопровід підведення рідкої фази ЗВГ від резервуара до насосної установки; 
- трубопровід перепуски ЗВГ після редукційного клапана в резервуар; 
- трубопровід перепуски парової фази від паливороздавальної колонки в резервуар; 
- трубопровід відведення рідкої фази ЗВГ від насоса до паливороздавальної 

колонки; 
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АЗК. 
При прийому бензину та дизпалива в резервуарні ємності передбачається застосування: 
- швидкороз`ємних герметичних муфт для зливу палива із автоцистерн паливовозу в 

резервуар, 
- системи подачі парів нафтопродуктів, що витісняються з резервуарів, в автоцистерну; 
- системи рекуперації парів (паливо-роздавальна колонка з системою повернення парів 

нафтопродуктів): збір та повернення в ємності парів нафтопродуктів при заправці. 
Основні технологічні рішення.  
Для подачі палива до паливо-роздавальних колонок на резервуарах встановлюються 

погружні насоси продуктивністю 280 л/хв. 
Прийом палива з автоцистерн передбачається за допомогою зливного пристрою, 

обладнаного швидкороз’ємними герметичними муфтами, сітчастими фільтрами, та сталевою 

арматурою. Злив палива передбачено самопливом.  
Підключення зливних трубопроводів до резервуарного обладнання виконується на 

фланцях з бензостійкими прокладками.  
Зливний трубопровід обладнується клапаном переливу, який запобігає можливість 

переповнення резервуару при прийомі палива з автоцистерни. Максимальний рівень 

заповнення кожного резервуару складає 95% від повного об’єму. 
Відпуск нафтопродуктів в паливні баки автотранспортних засобів передбачається 

однією паливо-роздавальною колонкою фірми “Шельф” з напірною системою. До установки 

прийняті паливо-роздавальні восьми-пістолетні чотирьох-продуктові колонки типу ШЕЛЬФ 

100-1 LPG. Одна колонка обслуговує водночас двох клієнтів, продуктивність заправки – 40 
л/хв. 

Всі пістолети колонок обладнані розривним клапаном. 
Набір дози нафтопродукту, який видається, та керування паливо-роздавальними 

колонками здійснюється в операторній. 
Для захисту навколишнього середовища проєктом передбачається газоурівнювальна 

система «резервуар автоцистерна» та “ПРК-резервуар А-92” (повернення парів). 
Під час зливання палива витіснений об’єм пароповітряної суміші із резервуару, який 

наповнюється, через з’єднувальний трубопровід та шланг заповняє цистерну.  
Під час заправки автомобіля бензином, пари з бензобака відсмоктуються вакуумним 

насосом ПРК і по трубопроводу подаються до резервуару із низкооктановим бензином (А-
92). З метою вибухопожежної безпеки в газоурівнювальній системі передбачені вогневі 

запобіжники.  
Всі відсіки резервуарів оснащені дихальними трубопроводами (деаерація резервуарів), 

які врізаються в замірні труби через вогневі запобіжники. На кінці дихального трубопроводу 

встановлюються дихальні клапани.  
Дихальний клапан розрахований на зливання нафтопродуктів з продуктивністю до 30 

м³/год. і спрацьовує при тиску 0,27-0,34 к Па та вакуумі –0,19-0,24 кПа.  
Деаерація резервуарів з бензинами поєднана з газоурівнювальною системою. Деаерація 

резервуарів з дизельним паливом є самостійною. 
Система технологічних трубопроводів призначена для прийому та відпуску 

нафтопродуктів, повернення парів від ПРК, газоурівнювальної системи та деаерації 

резервуарів. 
Трубопроводи подача палива до паливо-роздавальних колонок, трубопроводи 

повернення парів від ПРК передбачаються пластиковими трубами марки UPP фірми 

Petrotechnik LTD Великобританія.  
Зливні трубопроводи, газоурівнювальна система та деаерація резервуарів з бензином 

передбачається сталевими безшовними трубами по ГОСТ 8732-78 діаметром 89 мм; 

деаерація резервуарів з дизельним паливом – діаметром 57 мм. 
В місцях проїзду автотранспорту трубопроводи вкладені на піщану подушку, засипані 

піском та захищені армованою залізобетонною плитою перекриття. 
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Все обладнання, резервуари та трубопроводи підлягають обов’язковому заземленню з 

метою захисту від статичного струму та вторинних проявів блискавки в зв’язку з 

під’єднанням їх до загального контуру заземлення. Від прямого влучення блискавки 

трубопроводи, резервуари, паливо-роздавальні колонки, дихальні клапани резервуарів 

захищені блискавкоприйомниками та сталевими конструкціями навісу. 
 
1.4.6.2. Заходи щодо охорони водного середовища. 
Резервуарний парк ПММ (бензин, дизельне паливо). 
Для зберігання палива проєктом передбачається з двох підземних резервуарах ємністю 

по 50 м
3 (кожен з резервуарів - трьохсекційний 25 м

3
, 15 м

3
, 10 м

3 для аварійних проливів). 
Резервуари мають внутрішнє антикорозійне покриття виконане заводом 

виготовлювачем у відповідності до ТУ 78 України 260.001-93.  
В комплектацію резервуарів також входять технологічні металеві колодязі зі з’ємними 

кришками та опорними металоконструкціями. 
Заходи щодо охорони водного середовища: зберігання палива підземно в двостінних 

резервуарах та влаштування додаткових резервуарів для збору аварійних проливів.  
Водовідведення. 
Планованою діяльністю передбачається будівництво мереж каналізації: 
- господарсько-побутових стічних вод, 
- зливних вод (дощових та талих). 

 У додатках В.3, В4  представлені креслення планованої діяльності: 
- Зведений план інженерних мереж М 1:500; 
- Профілі мереж каналізації. 
Госпобутова каналізація. 
Стічні води від будівель заправного комплексу, що проєктується, відводяться 

самопливом на локальні очисні споруди: 
- септик “ BioSeptik 8” пропускною спроможністю 1,5 м

3
/добу, 

- фільтруючі колодязі діаметром Ø 2000 мм в кількості – 2 од., які розміщуються на 

відстані більше 8 м від будівель і споруд. 
Очікуване утворення стічних вод побутової каналізації складатиме: 
 
 

Споживачі 

Водовідведення м
3
/добу 

 
Всього 

Обсяг  
стічних 

вод, які повторно 

використовують 

Виробничі 

стічні 
води 

Госп- 
побутові 

стічні 
води 

Споживання 
без повернення 

Господарсько питні 

потреби 
1,185   0,185  

Автомийка 

(оборотна+підживлення) 
- 3,06   0,54  

Топкова (підж.) -    0,01  
Всього      

- в мережу 

каналізації  (септик) 
1,185     

- без повернення в 

систему каналізації 
    0,55 

- повторне 

використання в оборотній 

системі водопостачання 

мийки 

 3,06    
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Необхідність будівництва очисних споруд для очищення господарсько-побутових, 

поверхневих стічних вод проєктованого підприємства обумовлена його розташуванням на 

неканалізованій території і п. 5.6, 5.9, 6.8, 12.1, 12.2 ДБН В.2.5-75:2013. 
Метою будівництва локальних очисних споруд є виробнича необхідність забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища від забруднення зворотними водами. 
Система біологічної очистки побутових стічних вод BioSeptik призначена для 

біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод. 
Устаткування BioSeptik є модельним рядом систем біологічної очистки стічних вод   

ТОВ «BIOSEPTIK». Системи біологічного очищення стічних вод «BioSeptik» 

виготовляються згідно ТУ У 28.2-3088923139-001, висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04 / 808 від 03.04.17 згідно ТУ У 28.2-3088923139-
001 (копія представлена у додатку А.13). 

Система BioSeptik являє собою укріплену поліпропіленову / поліетиленову ємність з 

кришкою, в нижній частині якої знаходиться 3-х секційний септик. 
У верхній частині розташовується біологічний реактор і циркуляційний насос з 

розпилювачем. Біореактор заповнений біозагрузкою. 
Етапи очищення: у відстійнику - механічне очищення і освітлення стічних вод 

(утримання грубих нечистот і жирів); багаторазове розбризкування над біозагрузкою; 

утворення біоплівки - комплекс мікроорганізмів, які руйнують органічні забруднення 

стічних вод. 
 

Дощова каналізація. 
 
Для відводу талих і зливових вод з території АЗС передбачається встановлення очисних 

споруд (сепаратора нафтопродуктів). Дощові та талі води самопливом потрапляють в очисні 

споруди (сепаратор нафтопродуктів), умовно чиста вода — в резервуар-накопичувач з 

подальшим вивозом очищеної води чи використанням води на полив. 
В складі системи дощової каналізації проєктом передбачено: влаштування 

водовідвідних лотків, дощоприймачів, сепаратора нафтопродуктів. 
Влаштування зливової каналізації для відведення дощових вод на локальні очисні 

споруди дощових вод, до складу яких входять: 
1. Сепаратор нафтопродуктів, продуктивність 20 л/сек Rainpark, 

склопластиковий, D=1600 Нк=2500 мм MakBox Roin-L, 
2. Резервуар накопичувач 50 м³, D=5 л/сек, L=7500 мм, 
3. Лоток водовідвідний з металевою решіткою 200х200 Standart Park, 
4. Колодязь каналізаційний Ø1000 (за аналогом тп 902.09.22-84), 
5. Колодязь-дощоприймач Ø1000 (за аналогом тп. 902-09-46.88), 
6. Мережі зливової каналізації запроєктовані з поліетиленових каналізаційних 

розтрубних НПВХ труб по ТУ У В.2.5-25.2-00202594.036-2002.  
 
У додатку А.13 представлені:  
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи сепаратору «Системи 

очищення стічних вод «RAINPARK» від 13.05.2017 № 602-123-20-1/13743 (колодязі, 

комплектуючі та інш.); 
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Установки очистки 

поверхневих стічних вод від завислих речовин, піску та нафтопродуктів (нафтовловлювачі) 

«MakBoxRain» від 12.04.2017 № 602-123-20-1/10424;  
- Декларація про відповідність установки та обладнання очистки Установки та 

обладнання для очищення стічних вод «МахВох» від 02.12.2020, 
- Звіт за результатами робіт сепаратору нафтопродуктів № 158/08/17 від “ 21 ” 

квітня 2017 р. 
Розрахунок витрати дощових вод виконано згідно з ДБН В.2.5-75:2013 та наведено у 

додатку Б 3. 
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Розраxункова витрата дощовиx вод складатиме – 20,0 л/сек. 
Для очищення стічниx вод від зважениx речовин і нафтопродуктів проєктом 

приймається сепаратор нафтопродуктів MakBoxRаinS 1300-20 продуктивністю 20 л/сек, 

(склопластиковий, D=1600 Нк=2500 мм, обладнання сертифіковано в Україні). 
Площа водонепроникненого покриття, з якого збираються забруднені піском та 

нафтопродуктами дощові та талі води, в дощоприймачі, складає 2205 м
2 або 0,22 га. 

Дощоприймачі встановлюються в найнижчиx точкаx рельєфу території заправної станції.  
Основні забруднення дощових вод з території можливого забруднення:                                      

завислі речовини - 500 мг/л та нафтопродукти 40 мг/л. 
Сепаратор НП забезпечує очистку стічних вод до вмісту не більше, ніж:                             

завислих речовин – 15 мг/л; нафтопродуктів – 0,3 мг/л. 
Очищені дощові стоки після очисниx споруд скидаються в резервуар-накопичувач 

V=5м
3 та використовуються для поливу території АЗК з твердим покриттям. 
 
Мийка автомобілів. 
Для економного використання води питної якості планованою діяльністю 

передбачається влаштування системи оборотного водопостачання мийки автомобілів з 

очисними спорудами; мийні води, які утворюються в процесі мийки автомобілів проходять 

очищення на очисних спорудженнях фірми Aguarius; використовуються повторно у системі 

мийки. 
Система очищення і рециркуляції стічних вод Aquarius 2500 призначена для фізико-

хімічної очистки оборотної води на автомобільних мийках з метою її повторного 

використання в замкнутому циклі. 
Продуктивність очистки – 2500 л/год. 
Системи Aquarius поєднують в єдиному корпусі фільтр очищення, блок управління і 

вбудований накопичувальний бак (250 л) для очищеної води. Така компактна конструкція 

дозволяє розмістити систему очищення на мінімальній площі і не вимагає додаткових 

витрат. 
Система Aquarius 2500 виконує очистку води від домішок через піщано-гравійний 

фільтр, видаляє нафтопродукти і запах хімічним шляхом, автоматично поповнює систему 

чистою водою і здійснює подачу води споживачам через вбудований насос і додатковий 

фільтр тонкого очищення. 
 
Комплектація: 

• Насос 
• Накопичувальна ємність 1 м.куб. 
• Аераційний насос 

Дана система дозволяє скидати оборотну воду після очищення в господарську 

каналізацію. Сертифікована відповідно до українського законодавства. 
 
Призначення установки. 
Установка призначена для механічної і хімічної очистки стічних вод для повторного їх 

використання. Застосування установки вирішує проблему повторного використання 

очищеної води, економить до 80% чистої водопровідної води, знижує витрату миючих 

засобів в три рази. 
 
Конструкція установки. 
У конструкцію установки очищення і рециркуляції стічних вод входять: несуча рама з 

накопичувальною ємністю об'ємом 250 л, заглибні дренажні насоси з фільтром, кварцево-
гравійні фільтри, перемикачі режимів роботи установки, клапан електромеханічний, 

електричний пульт управління, дозувальні насоси, каністри з розчином коагулянту і 

дезинфектором. 
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Принцип дії установки. 
Водопідготовка 
Брудна вода, після мийки автомобілів повинна проходить попередній відстій в 

відстійниках, після чого накопичується в насосної ямі, в якій встановлено погружний насос 

системи очищення Aquarius. Система виконує фізико-хімічне очищення від зважених часток, 

нафтопродуктів і бактерій шляхом розкладання нафтопродуктів і видалення неприємного 

запаху оборотної води  за допомогою спеціальних реагентів. Витрата і періодичність подання 

хімреагентів може регулюватися в широких діапазонах в залежності від забруднення води. 
Очищення від миючих засобів (ПАР), що містяться в оборотній воді відбувається за 

рахунок подачі озону через інжектор від озоногенератору до труби для зворотної промивки 

фільтра. При реакції з водою озон знищує бактерії та розчіпляє ПАР.  
Насос подає освітлену воду по гнучкому з'єднувальному шлангу, через штуцер, 

зворотний клапан, перемикач режимів роботи, кварцево-гравійний фільтр, перемикач 

режимів роботи, кран кульовий і далі в накопичувальну ємність очищеної води. 
З накопичувальної ємності вода через подаючий насос, фільтр тонкого очищення і кран 

надходить в магістраль для повторного використання. 
Процес фільтрації здійснюється безперервно через спеціальний дренажний канал. 
У процесі роботи в оборотну воду дозовано додаються хімічні речовини: коагулянт та 

засіб бактерицидної дії. 
Тиск води на виході установки підтримується в діапазоні 1,6-3,5кг/ см

2. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Параметри Значення 
по ТУ 

1.Пропускна спроможність 2500 л/г 
2.Тиск води на виході (по 

запиту) 
1,6-3,5 
кг/см

2 
2.Якість очищеної води: 
  - запах 
  - нафтопродукти 
  - зважені частиці (після 30 хв.) 
  - фільтруємі частиці 

 
немає 

<1,5 мг/л 
<25 мг/л 
<20 мкм 

Об’єм: 
   - р-ну коагулянта 1:20 
   - бактерицидної рідини 

 
10 л. 
10 л. 

Вміст в 1 м³ оборотної води: 
   - коагулянта 
   - бактерицидної рідини 

 
70 мл/ м³ 
100 мл/ м³ 

Дозатори: 
   - кількість  
   - номінальна подача 

 
2 шт. 

2 л/год 
Об’єм накопичувальної ємкості 250 л. 
Рівень шуму 70 dB(A) 
Температура навколишнього 

середовища 
от +5 до +40 

0
С 

Живлення: 
Споживча потужність: 

220 В, 50 

Гц. 
2,2 кВт. 

Вага без води з врахуванням 

кварцевого піску: 
180 кг. 
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності. 
 
1.5.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), які 

виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 
 
Відходи у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 
Період будівництва складатиме 11 місяців – 242 днів (22 дні на місяць). 
Відходи, що створюватимуться під час виконання підготовчих і будівельних робіт, 

тимчасово зберігатимуться: 
– будівельне сміття - накопичуватиметься в спеціальному облаштованому місці в 

межах території майданчика будівництва; 
– огарки електродів - у штучній металевій пересувній тарі; 
– тверді побутові відходи від процесів життєдіяльності працюючого будівельного 

персоналу в контейнері ТПВ, який розміщується на території майданчика будівництва; 
– рідкі побутові відходи від процесів життєдіяльності будівельного персоналу, які 

передбачається накопичувати в (біо)туалеті та по мірі накопичення вилучаються та 

передаються на очищення на очисні споруди. 
Шляхи утилізації відходів, згідно з даними Реєстру місць видалення відходів, Реєстру 

об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (станом на 05.05.2021) підприємства-
утилізатори, які мають право щодо поводження з відходами: 

- твердих побутових та будівельних відходів – на полігон твердих побутових 

відходів  смт. Куликівка D1, місцезнаходження: Чернігівська обл., смт. Куликівка; власник: 

Куликівська селищна рада, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. Щорса, 97; 
- побутових стічних вод – на очисні споруди біологічної очистки стічних вод 

Куликівської селищної ради (поля фільтрації) D4; місцезнаходження: Чернігівська обл.,                  
смт. Куликівка; власник: Куликівська селищна рада, Чернігівська обл., смт. Куликівка,                     
вул. Щорса, 97; 

- огарки електродів – із залученням підприємств, які мають відповідну ліцензію 

Міндовкілля України та внесені до Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів, 

наприклад ВАТ «Екологія» (02173816); адреса: 14010, м. Чернігів, вул. Попова, 2а або інші;  
- для утилізації відпрацьованих мастил та промасленого ганчір`я (кількість яких 

визначиться за фактом утворення) – передбачається залучення організацій та підприємств, 
які мають відповідну ліцензію Міндовкілля України та внесені до Реєстру об’єктів 

оброблення та утилізації відходів.  
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних утворення відходів на 

об’єкті планованої діяльності в період будівництва наведені в додатку Б.1 та наводяться в 

наступній таблиці: 
 
Очікуване утворення відходів в період будівництва зведені в наступну таблицю: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/Реєстр%20МВВ%20НОВЕ.xls
https://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/Реєстри.rar
https://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2016/03/docs/Реєстри.rar
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№ 
п/п 

Назва і вид відходу 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Клас 
небезпеки 

Код відходу Засіб утилізації 

При проведенні підготовчих та будівельних робіт 
 

1 
 
 
 
 

Тверді побутові 

відходи 
 
 
 
 
 
 
 
 

т/період 

будівництва 
0,99 4 77203.103 Вивезення на полігон 

твердих побутових відходів  

смт. Куликівка D1, 

місцезнаходження: 

Чернігівська обл., смт. 

Куликівка; власник: 

Куликівська селищна рада, 

Чернігівська обл., смт. 

Куликівка,  вул. Щорса, 97 

2 

Будівельні відходи 

внаслідок демонтажу 

існуючих будівель і 

споруд на 

майданчику 

будівництва: бій 

цегли, матеріалів 
стінових 

т/період 

будівництва 
125 м

3 
 

4 
 

4510.3.02 
 

3 Огарки електродів 
т/період 

будівництва 
0,008 4 2820.2.1.20 

Підприємства, які мають 

ліцензію на збір, заготівлю 

та переробку брухту 

чорного або кольорового 

металів, та внесені до 

Реєстру об’єктів 

оброблення та утилізації 

відходів (зокрема ПАО 

«Чернігів -Вторчермет»,або 

інші). 

4 Стоки з вигребу 
тис.м

3/ 
період 

будівництва 
0,12 4 7720.3.1.02 

Поля фільтрації -очисні 

споруди біологічної 

очистки стічних вод 

Куликівської селищної ради   

 
Викиди (скиди) - забруднення води впродовж виконання підготовчих і будівельних 

робіт. 
На період будівництва передбачається застосування біотуалету з наступним вивезенням 

утворених рідких стоків очікуваною кількістю 0,12 тис. м
3 за період будівництва за 

договором на поля фільтрації – очисні споруди біологічної очистки стічних вод Куликівської 

селищної ради; вплив контрольований. 
Концентрації забруднюючих речовин у стічних побутових водах, утворених на 

будмайданчику відповідатимуть Правилам приймання стічних вод на поля фільтрації 

Куликівської селищної ради. 
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних утворення стічних вод на 

об’єкті планованої діяльності в період будівництва наведені в додатку Б.1. 
Викиди (скиди) - забруднення грунту та надр впродовж підготовчих і будівельних 

робіт. 
В процесі виконання будівельних робіт виникає небезпека забруднення зовнішнього 

шару ґрунту відходами будівельного виробництва, маслами та розчинниками. 
Заходи щодо попередження та недопущення забруднення грунтів та надр: 
- мийка будівельних машин за межами ділянки будівництва – на пунктах мийки 

машин,  
- використання будівельних машин та механізмів в справному стані (без витічок 

палива та масла),  
- у разі розлиття паливо-мастильних матеріалів передбачається своєчасне 

засипання піском та видалення замазученого піску у спеціально призначене місце з 

наступним вивезенням його на оброблення та утилізацію спецпідприємствами, які внесені до 

Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів;  

http://chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-vikonkomu/19403
http://chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-vikonkomu/19403
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- складування будівельних відходів ІV класу небезпеки у спеціально відведеному 

місті з наступним вивезенням на полігон твердих побутових відходів D5, місцезнаходження: 

полігон твердих побутових відходів  смт. Куликівка D1. 
 
Викиди (скиди) - забруднення повітря впродовж виконання підготовчих і 

будівельних робіт. 
Кількість очікуваних викидів ЗР в атмосферу - джерелами утворення викидів 

забруднюючих речовин є: працюючі двигуни внутрішнього згорання будівельних машин, 

зайнятих на будівництві, у процесі перевантаження мінерального грунту, проведення 

електрозварювальних робіт. 
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних щодо очікуваної кількості 

викидів період будівництва зазначені у додатку Б.1 та наводяться в наступній таблиці: 
 

 
Код 

речо-
вини 

 

 
Найменування забруднювальної речовини 

(ЗР) 

 
Кількість викидів ЗР 
т/період будівництва 

Гранично 

допустима 

концентрація ЗР 

ГДК 
мг/м

3 

337 Оксид вуглецю 0,24 5,0 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 0,041 1,0 
304 Діоксид азоту 0,03 0,2 
2903 Сажа 0,022 0,3 
330 Діоксид сірки 0,0145 0,5 
410 Метан 0,0012 50,0 

11815 Оксид діазоту 0,000355 - 
11812 Вуглекислий газ 8,0 - 
703 Бензапірен 1,45*10-8 0,1 мкг/100м

3 

123 Заліза оксид 0,0006 0,04  
143 Марганець  0,000065 0,012 

2902 
Речовини у вигляді твердих 

суспендованих частинок 
0,1863 0,5 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період будівництва очікуються  

в межах встановлених гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць, які затверджені Наказом МОЗ України № 52 від 

14.01.2020. 
 
Забруднення шумове впродовж виконання підготовчих і будівельних робіт. 
В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча 

будівельна техніка.  
Перелік одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва: екскаватор –                 

1 шт.; бульдозер – 1 шт.; автокран – 1 шт.  
Рівень шуму на відстані найближчої житлової забудови від джерел утворення шуму при 

будівництві (LАтер73 м = 57,03 дБа) в межах допустимих рівнів звуку на території житлової 

забудови, відповідно до вимог ДСП 173-96 (вдень LА МАКС= 70 дБа, вночі LА МАКС= 60 дБа). 
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних щодо очікуваного рівня 

шуму в період будівництва зазначені у додатку Б.1. 
Вплив під час проведення будівельних робіт – помірний, в межах допустимих рівнів 

звуку, контрольований. 
 
Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення впродовж підготовчих і 

будівельних робіт – не передбачаються. 
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Вплив на біорізноманіття протягом виконання підготовчих і будівельних робіт. 
Земельна ділянка будівництва знаходиться в межах населеного пункту –                                

смт. Куликівка.  
Фауна місця будівництва характеризується складом, типовим для міських ландшафтів.  
Постійних місць перебування представників фауни безпосередньо на території об’єкта 

планованої діяльності не відбуватиметься.  
В зоні впливу будівельного майданчика відсутні об’єкти природно-заповідного фонду і 

територій, перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), наземні, водні і 

повітряні шляхи міграції тварин. 
Земельна ділянка вільна від зелених насаджень. 
 
1.5.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), які 

виникають у результаті провадження планованої діяльності (експлуатації).  
 
1.5.2.1.Вплив на довкілля у сфері поводження з відходами. 
Протягом будівництва очікується утворення будівельних та твердих побутових 

відходів, які передбачається накопичувати в контейнерах на спеціально відведеному 

майданчику.  
Утворені тверді побутові відходи накопичуються в контейнері з наступним вивезенням 

на полігон твердих побутових відходів смт. Куликівка D1. 
В процесі експлуатації об`єкта планованої діяльності очікується утворення твердих, 

рідких та пастоподібніх відходів. 
Вивезення утворених відходів ІІ та ІІІ класу небезпеки планується на підприємства, які 

мають відповідну ліцензію Міндовкілля України та внесені до Реєстру об’єктів оброблення 

та утилізації відходів . 
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних утворення відходів на 

об’єкті планованої діяльності в період будівництва наведені в додатку Б.4. 
 
Характеристика відходів та шляхи їх утилізації зведені у наступну таблицю. 
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№ 
п/п 

Назва і вид відходу 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Клас 
небезпеки 

Код відходу Шляхи та засоби утилізації 

1 2 3 4 5 6 7 
Тверді відходи 

1 

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

т/рік 
(м

3
/рік) 

 
∑ 41,2 
(304) 

4 

7720.3.1.03  
Вивезення на полігон 

твердих побутових 

відходів  смт. Куликівка 

D1, місцезнаходження: 

Чернігівська обл., смт. 

Куликівка; власник: 

Куликівська селищна рада, 

Чернігівська обл., смт. 

Куликівка,  вул. Щорса, 97. 

Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць 

загального  
використання 

7720.3.1.01 

2 

Пісок, забруднений 

залишками нафтопродуктів 
 (грунти, забруднені 

нафтопродуктами, хімічними 

та біоречовинами, що 

підлягають збиранню, 

обробленню та видаленню) 

т/рік 0,2755  3 4590.3.1.06 Збір в металевий 

контейнер з подальшим 

вивозом підприємствами, 

які мають відповідну 

ліцензію Міндовкілля 

України та внесені до 

Реєстру об’єктів 

оброблення та утилізації 

відходів (ПП Дон-Бас», 

інші) 

3 
Осад з ЛОС зливових стоків 

та автомийки (агрегатний 

стан – тверді) 
т/рік 

2,82 
7,8 

∑ 10,62 
3 7710.3.1.08 

4 

Матеріали пакувальні, 

адсорбенти, матеріали 

обтиральні та фільтрувальні 

та одяг захисний зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

т/рік 0,23 3 7730.3.1 

Рідкі відходи  

5 
Емульговані нафтопродукти 

очисних споруд (рідини, які 

містять нафтопродукти) 
т/рік 

0,08 
0,64 

∑ 0,72 
3 2320.2.9.26 Збір в металевий 

контейнер з подальшим 

вивозом підприємствами, 

які мають відповідну 

ліцензію Мінприроди 

України та внесені до 

Реєстру об’єктів 

оброблення та утилізації 

відходів (ПП Дон-Бас», 

інші) 

6 
Підтоварні нафтомістні води 

(рідини, які містять 

нафтопродукти) 
м

3
/рік 0,1982 3 

2320.2.9.26 
 
 

7 

Рідини, які містять 

нафтопродукти 

(відпрацьована вода у 

оборотній системі) 

водопостачання автомийки 

м
3
/рік 560…700 3 2320.2.9.26 

Пастоподібні відходи  

8 
Шлам зачищення 

резервуарів, для зберігання, 

що містять нафтопродукти   

 
т/рік 

0,21 3 6000.2.8.10 

Збір в металевий 

контейнер з подальшим 

вивозом підприємствами, 

які мають відповідну 

ліцензію Мінприроди 

України та внесені до 

Реєстру об’єктів 

оброблення та утилізації 

відходів (ПП Дон-Бас», 

інші) 
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1.5.2.2. Опис і оцінка можливого впливу на атмосферне повітря. 
 
Джерела потенційного впливу об’єкту планованої діяльності на атмосферне повітря є: 

 АЗК  (бензин, дизельне пальне) 
- №№ 1, 2 - дихальні клапани 2-х підземних секційних резервуарів для зберігання 

пального (А-92, А-95 та А-95 Преміум», дизпаливо) організовані джерела - Ø 0,05 м, пари 

бензину та вуглеводні викидаються на висоті 2,5 м від рівня землі,  
- №№ 3, 4 - пункт відпуску пального двома паливо-роздавальними колонками – 

неорганізоване джерело (параметри джерел викидів приймаємо d = 0,5 м, Н = 5,0 м), 
- №№ 9…12 – ДВЗ автомобілів на АЗК – неорганізовані джерела; 
 
 Газовий модуль АГЗС (СВГ) (пропан-бутан): 

- № 5 -  Вузол приймання ЗВГ в резервуар – неорганізоване джерело,  
- № 6 - Відпуск ЗВГ - неорганізоване джерело,  
- № 7 - Ємності зберігання, насос, арматура - неорганізоване джерело. 
- №№ 13, 14 – ДВЗ автомобілів на АГЗС – неорганізовані джерела; 

 
 Теплогенераторна твердопаливна (димові гази): 

- № 8 – дві димові труби (організоване джерело) – Ø 0,22 м, димові гази викидаються на висоті 

9,0 м від рівня землі; 
 

 Автомийка: 
- ДВЗ автомобілів на мийці – неорганізовані джерела. 

 
У додатку В.5  представлено креслення планованої діяльності: 
- Схема джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу М 1:500. 
 
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних, щодо викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації об’єктів АЗК, газового 

модулю та мийки машин наведено в додатках Б.2.1, Б.2.2, Б.2.3. 
Характеристики зазначених джерел викидів в атмосферне повітря із зазначенням їх 

параметрів та потужності викидів зведені в наступній таблиці:  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ 
 

 

№
 у

ст
ат

к
у

в
а
н

н
я
 

 
№ 

Дж. 

 
Найменування 

джерела 
викиду 

Параметри 

джерел викидів 
Координати джерела  

на карті-схемі 
Параметри газопилового потоку 

В
и

со
та

, 
м

 

Д
іа

м
ет

р
, 

м
 

Точкового, або 
початок 

лінійного; 

центра симетрії 

площинного 

Другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного Ш
в
и

д
к
іс

ть
 

м
/с

 

В
и

тр
ат

а 
П

Г
В

С
 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 0 С
 

Код ЗР 
Найменуван

ня  
ЗР 

Макси

мальна 

масова 

конце-
нтра-

ція ЗР, 

мг/м
3 

Потужність викиду ЗР 

Х1, м Y1,м Х2,м Y2,м г/с кг/год т/рік 

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

А
З

К
 

 

1 
Дихальний клапан 

резервуару І (А-92, А-
95)  

2,5 0,05 580 509   0,31 0,0006 26 2704 Бензин   0,041 0,1476 1,16 

2 
Дихальний клапан 

резервуару ІІ (А-95 
Преміум, ДП) 

2,5 0,05 580 510 - - 1,42 0,00278 26 
2704 Бензин  - 0,012 0,0432 0,39 

2754 Вуглеводні   0,00002 0,00007 0,0006 

3 
Пункт відпуску 

пального 
5,0 0,5 575 529   1,5 1,5 26 

2704 Бензин - 0,03 0,1 0,147 
2754 Вуглеводні  - 0,02 0,07 0,14 

4 
Пункт відпуску 

пального 
5,0 0,5 575 530   1,5 1,5 26 

2704 Бензин   0,03 0,1 0,147 
2704 Бензин   0,03 0,1 0,147 

А
Г

З
П

 

5 Вузол приймання ЗВГ 5,0 0,5 560 505 - - 1,3 0,294 26 
402 Бутан - 0,072 0,01 0,072 

10304 Пропан - 0,048 0,006 0,048 

6 Відпуск ЗВГ 5,0 0,5 559 503   1,3 0,294 26 
402 Бутан - 0,0076 0,24 0,0076 

10304 Пропан - 0,005 0,16 0,005 

7 
Ємності зберігання, 

насос, арматура 
3,0 0,025 556 502   0,31 0,0113 26 

402 Бутан - 0,01 0,225 0,01 
10304 Пропан - 0,066 0,515 0,066 

Т
еп

л
о

ге
н

ер
ат

о
р

н
а 

8 Димова труба  9,0 0,22 500 500    0,05 160 

2902 Тв.сусп.реч 2,0 0,0046 0,017 0,036 

301 
Азоту 

діоксид 
 0,023 0,08 0,18 

337 
Вуглецю 

оксид 
 0,0219 0,08 0,172 

330 
Ангідрид 

сірчистий 
 0,0022 0,008 0,017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

З
ап

р
ав

н
і 

м
ай

д
ан

ч
и

к
и

 

9 

Автотранспорт на 

АЗК 
10 0,5 

574 525 

5 15  0,294 80 

301 
Азоту 

діоксид 
 0,00193 0,007 0,007 

10 578 530 330 
Сірки 

діоксид 
 0,000275 0,001 0,001 

11 582 530 337 
Вуглецю 

оксид 
 0,127 0,4572 0,457 

12 586 535 2704 Вуглеводні  0,00636 0,023 0,0229 

13 
 

Заправний майданчик 

АГЗП 
10 0,5 560 518 5 15  0,294 80 

301 
Азоту 

діоксид 
 0,00193 0,007 0,007 

330 
Сірки 

діоксид 
 0,000275 0,001 0,001 

337 
Вуглецю 

оксид 
 0,127 0,4572 0,457 

2704 Вуглеводні  0,00636 0,023 0,0229 
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Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря, наведені в 

наступній таблиці: 
 

N 
п./п. 

Найменування речовини 
ГДК, м.р. 

ОБРВ, мг/м3 
Клас 

небезпеки 

Потужність 

викиду 
загр. речовини. 

т/рік 
 1 2 3 4 5 

1 
03000 
------- 
2902 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок (мікро-частинки та 

волокна) 
0,5 0 0,036 

2 
04001 
------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 
0,2 3 0,208 

3 
04002 
------- 
11815 

Оксид діазоту N2O 0 0 0,0037 

4 
05001 
------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 3 0,021 

5 
06000 
------- 
337 

Оксид вуглецю 5 4 2 

6 
07000 
------- 
11812 

Вуглецю діоксид 0 0 64 

7 
11000 
------- 
402 

Неметанові легкі органічні сполуки 

(НМЛОС) 
200 4 0,0896 

8 
11000 
------- 
2704 

Неметанові легкі органічні сполуки 

(НМЛОС) 
5 4 1,844 

9 
11000 
------- 
2754 

Неметанові легкі органічні сполуки 

(НМЛОС) 
1 4 0,2322 

10 
11000 
------- 
10304 

Неметанові легкі органічні сполуки 

(НМЛОС) 
65 0 0,119 

11 
12000 
------- 
410 

Метан 50 0 0,0046 

 
Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря. 
Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря виконана шляхом розрахунків 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ за програмою, що 

реалізує алгоритм   розрахунку концентрацій, викладений в ОНД-86. Визначення доцільності 

проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин виконано згідно п 

5.21 ОНД-86.  
Розрахунок приземних концентрацій на підприємстві проводиться для забруднюючих, 

що викидаються, для яких виконується умова: 
М / ГДК > Ф, де Ф - 0,01 х Н , при Н > 10 м; Ф = 0,1 при Н< 10 м, 
де: М  - сумарне значення викиду від всіх джерел підприємства, при найбільш 

несприятливих з встановлених умовах викиду, г/с;  
ГДК- максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м

3;  
Н- середньозважена по підприємству висота джерел викиду, м. 



45 
 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря наведена в наступні таблиці: 

 
№ 
з/п 

 
Код 

речо-
вини 

 
 

 
Найменування  

речовини 

Висота, 

м 

Викид при роботі 

котельні   
ГДК 
мг/м

3 
 
 

 
М/ГДК 

 
 

 
Ф 
 
 

Результат 

порівняння  
М/ГДК > Ф для 

визначення 

очікуваних 

результатів 

розсіювання ЗР 

г/с т/рік 

АЗК 
1 2704 Бензин 

5,0 
0,143 1,99 5,0 0,0286 

0,1 
Недоцільно 

2 2754 
Вуглеводні насичені 

С12-С19 
0,02002 0,14 1,0 0,02 Недоцільно 

АГЗП 
1 402 Бутан  

5,0 
0,1 0,43 200 0,006 

0,1 
Недоцільно 

2 10304 Пропан  0,065 0,5 65 0,012 Недоцільно 
3 1716 Одорант 0,000005 0,000024391 - - Недоцільно 

При русі транспорту 
1 337 Оксид вуглецю 

5,0 

0,00204 0,29 5,0 0,00041 

0,1 

Недоцільно 
2 304 Діоксид азоту 0,00815 0,022 0,2 0,041 Недоцільно 

Доцільно 3 330 Діоксид сірки 0,0001 0,006 0,5 0,002 Недоцільно 

4 2754 
Вуглеводні насичені 

С12-С19 
0,0003 0,0362 50,0 0,0000008 Недоцільно 

Теплогенераторна 

1 2902 
Тверді суспендовані 

частинки  

9,0 

0,0046 0,036 0,5 0,009 

0,1 

Недоцільно 

2 301 Азоту діоксид 0,023 
 

0,18 0,2 0,115 Доцільно 
3 337 Вуглецю оксид 0,0219 

 
0,172 5,0 0,004 Недоцільно 

4 330 Сірчистий ангідрид 0,0022 
 

0,017 0,5 0,0044 Недоцільно 
5 11812 Діоксид вуглецю 8,2 

 
64 - -  

6 11815 Оксид діазоту 0,00047 
 

0,0037 - -  
7 410 Метан 0,0006 

 
0,0046 50 0,00005 Недоцільно 

 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконані на 

ПЕОМ ІВМ за програмою «ЭОЛ ПЛЮС», версія 5.  
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин виконаний в місцевій системі 

координат в розрахунковому прямокутнику 1000 м х 1000 м.  
У відповідності з програмою розрахунків карти розсіювання забруднюючих речовин 

показують максимально можливу приземну концентрацію забруднюючих речовин в вузлах 

розрахункової сітки. 

Код  
р-ни 

 

Найменування забруднюючої 
речовини 

ГДК, 
ОБУВ 
мг/м

3 

Фонова 

концентрація 
Максимальні концентрації 

приземному шарі атмосфери  
 

мг/м
3 в долях  в мг/м

3 в долях ГДК 
2902 Тверді суспендовані 

частинки 
0,5 0,2 0,4 0,21367 0,42734 

301 Азоту діоксид 0,2 0,02 0,1 0,09313 0,46564 
330 Сірки діоксид 0,5 0,05 0,1 0,05725 0,11449 
337 Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,08 2,41887 0,48377 
402 Бутан  200 80,0 0,4 80,00000 0,40000 

10304 Пропан  65 26,0 0,4 26,00000 0,40000 
2704 Бензин 5,0 2,0 0,5 2,00000 0,40000 
2754 Вуглеводні насичені С12-С19 1,0 0,4 0,4 0,40243 0,40243 

 
Група сумації речовин одно 

направленої дії NO2+SO2 
 

   0,00000 0,57979 
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Максимальні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонового рівня 

забруднення не перевищують ГДК – в межах встановлених гранично допустимих 

концентрацій населених місць. 
Карти розсіювання забруднюючих речовин, таблиці максимальної концентрації в 

приземному шарі атмосфери, наведені у додатку Б.2.6.  
 

Обґрунтування рівнів допустимих викидів та заходів по попередженню або 

зменшенню утворення та виділення речовин, що забруднюють атмосферне повітря. 
Для обґрунтування рівнів допустимих викидів виконане порівняння отриманих 

проєктних концентрацій забруднюючих речовин до встановлених законодавством України 

нормативів на викиди. Отримані концентрації забруднюючих речовин, що надходитимуть в 

атмосферне повітря від джерела викиду котельні після реалізації проєктних рішень, 

порівнюються з "Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел", затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року. Для парникових газів С02, N20, 
СН4. граничнодопустимі концентрації не встановлюються. 
 

Н
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Назва забруднювальної 

речовини 

Потужність 

викиду 
г/с 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

ія
 З

Р
, 

м
г/

м
3  

В
и

со
та

, м
 

Д
іа

м
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р
, 

м
 

Д
и

м
о
в
і 
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у
б

и
 

те
п

л
о
ге

н
ер

ат
о

р
н

о
ї 

№
№

 1
, 
2
 

 9,0 0,22 0,025 

2902 
Речовини у вигляді твердих 

суспендованих частинок 
0,0023 92 

301 Азоту діоксид 0,0115 н/н 

337 Вуглецю оксид 0,011 н/н 

 
Порівняльна характеристика отриманих викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря від джерел викидів з встановленими нормативами на викиди у 

відповідності з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища №309 

від 27.06.06 р. зведена в таблицю. 
Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проєктом 

передбачено застосування сучасного теплотехнічного устаткування з виробництва теплової 

енергії, яке має низькі показники емісії викиду в атмосферне повітря забруднюючих речовин. 
 

Код 
речо-
вини 

Найменування 
забруднювальної 

речовини 

Викид за проєктними даними Норматив ГДВ 
Величина 

масового 
потоку в газах, 

що відходять, 

г/год 

Масова 

концентрація в 

газопи-ловому 

потоці, мг/м
3 

Масова 

концентрація 

в газопи-
ловому потоці, 

мг/м
3 

За умови, що 

величина масового 

потоку в газах, що 

відходять, г/год 

2902 
Речовини у вигляді 

твердих суспендо-
ваних частинок 

17 2 150 
Менше або 

дорівнює 500 г/год 

301 Азоту діоксид 56 Не нормується 500,0 
При 5000г/год і 

більше 

337 Вуглецю оксид 40 Не нормується 250,0 
При 5000г/год і 

більше 
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Аналіз характеристик шуму від об’єкта планованої діяльності. 
Для визначення рівня шуму на межі житлової забудови виконується розрахунок згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проєктування захисту від шуму 

сельбищних територій». 
Основним джерелом шуму на майданчику підприємства є транспортні засоби.  
Джерелом шуму на АЗС є автотранспорт, який заїжджає на автозаправну станцію.  
Рівень звуку від автотранспорту в розрахунковій точці на території АЗК складає 70 

дБА. 
Згідно проєкту допустимі рівні шумів на території АЗК не перевищують показників 

санітарних норм ДСП 173-96 (із змінами).  
Будівництво АЗК не вносить додаткового рівня шуму в зоні розміщення проєктуємого 

об'єкту. 
СЗЗ АЗК – 50 м, відстань від джерел забруднення АЗК до найближчого будинку 

житлової забудови (розрахункова точка) складає 89,78 м. 
Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 
                                                             , дБа 
де    - шумова характеристика,  
          - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

              
             

           
 

Рівень шуму на відстані найближчої житлової забудови від джерел утворення шуму при 

будівництві (LАтер73 м = 58,3 дБа) в межах допустимих рівнів звуку на території житлової 

забудови, відповідно до вимог ДСП 173-96 (вдень LА МАКС= 70 дБа, вночі LА МАКС= 60 дБа). 
Обгрунтування повноти та достовірності наведених даних наведено у додатку Б.2.4. 

 
1.5.2.3. Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів (водне середовище), які 

виникають протягом провадження планованої діяльності (експлуатації). 
Характеристика водовідведення. 
Господарсько-побутові стічні води. 
Система біологічної очистки побутових стічних вод BioSeptik призначена для 

біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод. 
Устаткування BioSeptik є модельним рядом систем біологічної очистки стічних вод   

ТОВ «BIOSEPTIK». Системи біологічного очищення стічних вод «BioSeptik» 

виготовляються згідно ТУ У 28.2-3088923139-001, висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04 / 808 від 03.04.17 згідно ТУ У 28.2-3088923139-
001 (копія представлена у додатку А.13). 

Система BioSeptik являє собою укріплену поліпропіленову / поліетиленову ємність з 

кришкою, в нижній частині якої знаходиться 3-х секційний септик. У верхній частині 

розташовується біологічний реактор і циркуляційний насос з розпилювачем. Біореактор 

заповнений біозагрузкою.  
Етапи очищення: у відстійнику - механічне очищення і освітлення стічних вод 

(утримання грубих нечистот і жирів); багаторазове розбризкування над біозагрузкою; 

утворення біоплівки - комплекс мікроорганізмів, які руйнують органічні забруднення 

стічних вод. Включення циркуляційного насоса відбувається за завданням таймера, що 

входить в комплект поставки. Біологічно очищена вода самопливом виходить із системи. 

Вода, що пройшла очищення в установці BioSeptik, не має запаху, безбарвна і абсолютно 

нешкідлива для навколишнього середовища.  
При нормальній роботі септика концентрація зважених речовин повинна знижуватися в 

процесі очищення на 70-75%, а РН-перебувати в межах 6,5-7,5. 
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Показники очищення: зважені речовини <8,5 мг/л, БПКповн. <3 мгО2/л, ХПК  <15 мгО2/л, 

азоту амонію <0,9 мг/л. 
Якісний склад стічних вод: 

Категорія 

стічних вод 

Витрати 

стічних 

вод, 

м
3
/доба 

Темпе-
ратура 

0
С 

Забруд-
нюючі 

речовини 

Концентрація ЗР, мг/л 

Стічних 

вод 

Після 

біологічної 

очистки 

побутових 

стічних вод 

BioSeptik 

Нормативи ГДВ ЗР 

у зворотних водах 

(Постанова КМУ 

№465 від 

25.03.1999 із 

змінами) 
Господарсь

копобутові 

стічні води 

від 

персоналу 

1,185 20 

БСК5 270 . <3 <15 

ХСК 450 <15 <80 
Завислі 

речовини 
300 <8,5 <15 

Азот амон. 10 <0,9  
Стічна вода після очищення та освітлення у септику надходить у фільтруючий колодязь 

та  фільтрується в грунт. 
Фільтруючі колодязі призначені для фільтрації очищених побутових стічних вод. 
Конструкція фільтруючого колодязя:  
- колодязь влаштовується без днища, з отворами в стінках;  
- внутрішній об'єм фільтруючого колодязя та зовнішні бічні пазухи заповнюються 

зернистим завантаженням - щебенем, як донний фільтр;  
- в стінках колодязів в зоні розміщення щебеневого завантаження пробивають 

отвори Ø 50 - 60 мм приблизно через 100 мм по довжині і висоті в шаховому порядку;  
- зовні стінки обсипають щебенем чи гравієм на ширину 400-500 мм та на висоту, 

рівну висоті завантаження. 
Дотримання умов фільтрації очищених вод на об’єкті планованої діяльності: 
- грунтові води знаходяться (▼112,50 м) на глибині більше ніж 1 м від відмітки дна 

фільтру колодязя (▼114,27); 
-  грунти на ділянці фільтрації – супісок пилуватий. 
Креслення профілю представлені у додатку В.5. 
Зливова каналізація. 
Для очищення дощових і талих вод, які утворюються на території АЗК передбачається 

будівництво мережі зливової каналізації та очисних споруд (сепаратора нафтопродуктів).  
Площа твердого покриття, з якого збираються забруднені піском та нафтопродуктами 

дощові та талі води, в дощоприймачі, складає 2205 м2 або 0,22 га.  
Дощоприймачі встановлюються в найнижчиx точкаx рельєфу території АЗК.  
Дощові та талі води самопливом потрапляють на локальні очисні споруди дощових вод; 

при влаштуванні зливової мережі передбачається використання якісного обладнання, 

сертифікованого в Україні, зокрема:  
- Колодязі, комплектуючі та інш. виробництва «RAINPARK» (Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи сепаратору «Системи очищення стічних вод від 

13.05.2017 № 602-123-20-1/13743);  
- Установка та обладнання для очищення стічних вод «МахВох» (Декларація про 

відповідність установки та обладнання очистки від 02.12.2020, Звіт за результатами робіт 

сепаратору нафтопродуктів № 158/08/17 від “ 21 ” квітня 2017 р. 
Розрахунок дощової каналізації здійснюється згідно з ДБН В.2.5-75:2013 та наведений 

у додатку Б 3.  
Розраxункова витрата дощовиx вод складатиме – 20,0 л/сек. 
Для очищення стічниx вод від зважениx речовин і нафтопродуктів передбачається 

встановлення сепаратора нафтопродуктів MakBoxRаinS 1300-20 продуктивністю 20 л/сек. 
Дощові води, які скидаються в мережу зливової каналізацїі АЗК характеризуються 

вмістом завислих речовин та нафтопродуктів. 
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Установка очищення стічних вод – сепаратор нафтопродуктів забезпечує очистку 

стічних вод із вмістом не більше, ніж: 15 мг/л по завислих речовинах; 0,3 мг/л. по 

нафтопродуктах. Очікувані якісні характеристики зливових вод до очищення і після 
очищення наведені в наступній таблиці: 

 
№ 
п/п 

Назва забруднень 
Показники забруднення, мг/л Використання очищених 

вод: скид у резервуар-
накопичувач з наступним 

використанням на полив 

твердого покриття АЗК з 

метою знепилення. 

До очищення  
(ДБН В.2.5-75:2013) 

Після очищення 
(показники  ЛОС) 

1 Завислі речовини 500 15 

2 Нафтопродукти 40 0,3 

Очищені дощові води після очищення (умовно-чисті води) скидаються в резервуар-
накопичувач V=5,0 м

3; планованою діяльністю передбачається використання зливних вод 

після очищення: для поливу території АЗК з твердим покриттям та газонів. 
 
Мийка автомобілів. 
Для економного використання води питної якості планованою діяльністю 

передбачається влаштування системи оборотного водопостачання мийки автомобілів з 

очисними спорудами; мийні води, які утворюються в процесі мийки автомобілів проходять 

очищення на очисних спорудженнях фірми Aguarius; використовуються повторно у системи 

мийки. Система очищення і рециркуляції стічних вод Aquarius 2500 призначена для фізико-
хімічної очистки оборотної води на автомобільних мийках з метою її повторного 

використання в замкнутому циклі. 
Продуктивність очистки – 2500 л/год. 
При застосуванні апарату для мийки забезпечується подача водоповітряної суміші під 

високим тиском (180 бар/мРа – повітря під тиском збиває бруд та обмиває водою корпус 

автомобіля), що дає змогу прибирати стійкі забруднення за коротший час з меншою 

витратою води у порівнянні з мийкою без застосування апаратів високого тиску. 
Згідно паспортних даних мийного обладнання на ополіскування автомобіля 

витрачається чиста водопровідна вода 15 % від загальної кількості води, що витрачається на 

мийку. 
Виходячи з цього кількість води, на мийку 1 автомобіля становитиме: 
50л х 100% :15% = 150л= 0,15 м

3
/авт. 

Розрахунок потреби у воді на мийку машин та заповнення системи обортної системи 

водопостачання мийки: 50 л/1авт. х 24 авт/зміну х 3 зміни = 3600 л/добу чи 3,6 м
3
/добу.  

На початку експлуатації оборотної системи водопостачання мийки передбачається 

одноразове заповнення системи обсягом 3,6 м
3. 

Після повного заповнення потреби в свіжій воді з централізованого водопроводу 

складатиме 15% : 3,6*15% = 0,54 м
3
/добу - на підживлення. 

Система очищення і рециркуляції стічних вод Aquarius 2500 призначена для фізико-
хімічної очистки оборотної води на автомобільних мийках з метою її повторного 
використання в замкнутому циклі. 

Продуктивність очистки – 2500 л/год. 
Ефект очищення забрудненої води: запах – немає, нафтопродукти < 1,5 мг/л, зважені 

частиці (після 30 хв.) - <25 мг/л. 
 

№ 
п/п 

Назва забруднень 
Показники забруднення, мг/л 

Шляхи використання До очищення 
(згідно з ДБН В.2.3-15:2007) 

Після 

очищення 
1 Завислі речовини 500 <25 В системі оборотного 

водопостачання мийки 2 Нафтопродукти 40 < 1,5 
Після певного періоду використання оборотної води (50 циклів) передбачається злив 

відпрацьованої води з оборотної системи та вивезення для утилізації силами підприємств, які 

мають відповідну ліцензію Міндовкілля України та внесені у Реєстр об’єктів оброблення та 

утилізації відходів. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. ОПИС ВИПРАВДАНИХ ТЕХНІЧНИХ (ТЕХНОЛОГІЧНИХ) АЛЬТЕРНАТИВ 
 
Планованою діяльністю передбачається нове будівництво автомобільного 

заправного комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією технічного 

обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт. Куликівка, Чернігівської області 

з виділенням черговості: 1-ша черга - будівництво газовою модуля, 2-га черга 

будівництво автомобільного заправного комплексу, 3-тя черга будівництво станції 

технічного обслуговування автомобілів та мийки. 
 
Технічна альтернатива 1.  
Технологічна частина автомобільного заправного комплексу включає:  
- модуль заправки автомобілів зрідженим газом (МЗАЗГ) з роздавальною 

колонкою; 
- автомобільний заправний комплекс (АЗК): підземний резервуарний парк 

палива (бензин, дизпаливо) з двома роздавальними колонками;  
- станцію технічного обслуговування автомобілів (СТО) – надання послуг 

шиномонтажу, діагностики, дрібного ремонту автомобілів; 
- автомийку з зворотним водопостачанням. 
З метою захисту водного середовища від забруднення передбачається влаштування: 
- локальних очисних споруд госпобутових стічних вод; 
- локальних очисних споруд дощових вод; 
- установки для фізико-хімічної очистки оборотної води на автомийці з метою 

повторного використання очищеної води. 
  
В будівлі операторної передбачається сервісне обслуговування водіїв. 

 
Для опалення операторної та будівлі СТО планується влаштування теплогенераторної 

зі встановленням двох твердопаливних (пелетних) котлів.  
Технічна альтернатива 2. 
Будівництво об’єктів та споруд АЗК аналогічне технічній альтернативі 1. 
Здійснення накопичення неочищених господарсько-побутових, дощових вод та вод із 

автомийки з наступним їх вивезенням на найближчі очисні споруди. 
 

 
2.2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
Територіальна альтернатива 1. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Планована діяльність щодо будівництва автомобільного заправного комплексу буде 

здійснюватися в межах власної земельної ділянки площею 0,7 га, кадастровий номер: 

7422755100:01:002:0250.  
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки земельна ділянка знаходиться 

у приватній власності замовника. 
 
Розміщення об’єкта планованої діяльності на іншій земельній ділянці, недоцільно з 

фінансової точки зору, оскільки призведе до збільшення витрат, однак не зменшить впливу 

на навколишнє та соціальне середовища. Крім того, розміщення об'єкта планованої 

діяльності на іншій земельній ділянці потребує документаційного та юридичного 

переоформлення у повному обсязі, що потребує фінансового та часового ресурсу.  
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ 

МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ. 
3.1. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ). 
Опис поточного стану довкілля (базового сценарію) виконаний з урахуванням 

відомостей та даних Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, Департаменту 

екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, Екологічного паспорту Чернігівської 

області (2019 рік), інформаційно-аналітичного огляду станом на травень 2021 року «Стан 

довкілля Чернігівської області», який оприлюднюється Департаментом екології та 

природних ресурсів Чернігівської ОДА, та іншої доступної екологічної інформації. 
3.1.1. Географічне розташування. 
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 31,9 тис. км

2
, що становить 5,3 % території країни.  

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 01.02.2021 проживає 285,056 тис. жителів. 
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 лісостепі, 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 торфяно-болотисті, на півдні – чорноземи.  
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. 
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 %. 

Куликівський район розташований в центральній частині Чернігівської області 

України. Межує з Чернігівським, Менським, Козелецьким, Борзнянським, Ніжинським та 

Носівським районами. Район розташований у зоні мішаних лісів, поверхня рівнинна, в 

багатьох місцях заболочена. Грунти – дерново-підзолисті, торфоболотні, чорноземи. 

Районний центр – селище міського типу Куликівка.   
Територія розміщена в центральній частині Чернігівської області, має зручне 

географічне розташування, по її території проходить залізнична магістраль Південно-
Західної залізниці та автомобільна дорога «Чернігів-Пирятин», що дає можливість зручного 
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сполучення з столицею України м. Києвом, обласним центром та іншими містами. 
Населення становить 5567 осіб.  
Орган місцевого самоврядування - Куликівська селищна рада, у підпорядкуванні ОТГ 

Куликівській громаді (у складі смт. Куликівка та сіл району), яка створена у лютому 2017 

року. 
Територія смт. Куликівка має розгалужену газову, водопровідну та каналізаційну 

мережі. 
Земельний фонд Куликівського району складає 94,4 тис. га, в його структурі: 77,4% 

зайнято сільськогосподарськими угіддями, з них ріллі 38,9%, багаторічних насаджень - 0,8%, 
сіножатей і пасовищ - 31,4%, перелоги - 6,3 %. 

Об’єкти природно-заповідного фонду Куликівського району станом на 01.01.2020 року 

включають такі показники: кількість - 29, загальна площа об’єктів - 6,69 тис. га; відсоток 

заповідності - 7,09 % 
 

3.1.2.  Земельні ресурси. 
Загальні відомості про земельну ділянку на якій планується провадження планованої 

діяльності щодо будівництва автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, 

мийкою автомобілів, станцією технічного обслуговування автомобілів за даними витягу з 

Державного земельного кадастру (НВ-7420535382021, 12.04.2021) про земельну ділянку 

площею 0,7 га, кадастровий номер 7422755100:01:002:0250:  
- Місце розташування: Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка, 
- Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
- Категорія земель: Землі житлової та громадської забудови, 
- Вид використання: Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
- Форма власності: приватна, 
- Площа земельної ділянки: 0,7000 гектарів, 
- Вид права: Право власності, 
- Інформація про власника: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙВ», 
- Документ, який є підставою для виникнення права: договір дарування земельної 

ділянки. 
Відомості щодо обмеження у використанні земельної ділянки: 

- Вид обмеження: охоронна зона навколо (вздовж) об`єкта енергетичної системи, 
- Площа земельної ділянки, на яку поширюється обмеження: 0,1696 га, 
- Строк дії: безстроково. 
Викопіювання з Публічної кадастрової карти України: 
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3.1.3. Клімат і мікроклімат. 
Клімат району вишукувань, який знаходиться в межах Чернігівського полісся, помірно-

континентальний: 
Основні характеристики для даного району будівництва: 

- Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. Миру, 151а 
- за фізико-географічним районуванням І-зона ; 
- за архітектурно-кліматичний районуванням І-район (Північно-західний)  
- сніговий район 6; 
- вітровий район I; 
- середньомісячна  температура найбільш холодної доби -27°С; 
- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря -23°С; 
- географічна широта (град. с. ш.)  51.1; 
- нормативна глибина промерзання ґрунту -1м, 
- характеристичне значення снігового навантаження -172кг/м

2, 
- характеристичне значення вітрового навантаження - 37 кг/м

2. 
Зима помірно-холодна, середня температура січня -7°С.  
Літо помірно-тепле, середня температура липня +19°С.  
Річні суми опадів складають 550-600 мм/рік. Біля 70% всіх опадів випадає в теплий 

період. Випаровування з поверхні землі - 450-500 мм/рік.  
Переважним напрямком вітру впродовж року є західний і північно-західний.  
За природно-кліматичними ознаками територія входить до ІІ кліматичної зони. 

 
3.1.4. Атмосферне повітря. 
Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосфері. 
Величини коефіцієнта стратифікації А, коефіцієнтів, що враховують вплив рельєфу 

місцевості та метеорологічні характеристики, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі смт. Куликівка Куликівського арйону 
Чернігівської області прийняті згідно листа Чернігівського обласного центру з 

гідрометеорології від 12.04.2021 року (копія представлена у додатку А.14) та наведені в 

наступній таблиці. 
 

№ 
п/п 

Найменування характеристики 
Значення 

Характеристи

ки 1 Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180,0 
2 Коефіцієнт рельєфу місцевості 1,0 

3 Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш 

жаркого місяця року, Т, 
о
С 

27,2 

4 
 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного 

місяця, Т, 
о
С 

 

-7,9 
 5 Середньорічна роза вітрів, %  

 Північ 9 
 Північний Схід 10 
 Схід 11 
 Південний Схід 15 
 Південь 11 
 Південний Захід 12 
 Захід 16 
 Північний Захід 16 

6 Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5%, и*, м/с 
4-5 
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Відомості про стан забруднення атмосферного повітря в районі розміщення 

об'єкта планованої діяльності. 
Рівень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для 

об’єкту проєктованої діяльності прийнято згідно листа Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської ОДА від 12.03.2021 № 04-20/685 за погодженням ГУ 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 07.06.2021 № 01-05-02-29/3100, копія 

яких представлена у додатку А.15, дані наведені в наступній таблиці: 
 

Умовні 

координати 

розрахункового 

прямокутника 

1000х1000 

Назва забруднюючої речовини Фонова концентрація 
мг/м

3 частка ГДК 
Діоксид азоту 0,02 0,1 

Вуглецю оксид 0,4 0,08 
Вуглеводні насичені С12-С19 0,4 0,4 

Пропан 26,0 0,4 
 Бутан 80,0 0,4 
 Бензин малосірчистий 2,0 0,5 

 
3.1.5. Геологічне середовище. 
Ґрунтовий покрив району характеризується великою різноманітністю.  
Ґрунти ділянки проєктування представленні переважно ясно-сірі лісові та дерново-

підзолисті (75 % пл. р-ну), решта - лучні, лучно-болотні, болотні та чорноземи опідзолені.  
Середній кадастровий бал - 49.  

Структура ґрунтів за гранулометричним складом 

Район 
Г ранулометричний склад ґрунтів, % 

піщані 
зв'язно- 
піщані 

супіщані 
легкосу- 
глинкові 

середньо- 
суглинкові 

Куликівський - 14 49 37 - 

 
Найбільш небезпечними деградаційними процесами є агрохімічна та агрофізична 

деградація ґрунтів, розвиток ерозійних процесів, радіаційне забруднення земель в цілому. 

Основні агрохімічні показники (забезпеченість ґрунтів рухомими сполуками фосфору, калію, 

азотом, гумусом, ступінь кислотності ґрунтів) характеризуються незначною, проте 

негативною їх динамікою. 
Серед завдань щодо планування використання земель тв. грунтової сфери 

найважливішими на перспективу є: зменшення розораності земельного фонду; збільшення 

лісистості території; поетапне встановлення екологічно збалансованого співвідношення 

земельних угідь в зональних системах землекористування; дотримання екологічних вимог 

охорони земель при землевпорядкуванні територій; заборона відведення особливо цінних 

сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб; та застосування 

економічних важелів впливу на суб’єкти землекористування. 
Постійного впливу на елементи ґрунтового середовища в умовах проєктування та 

будівництва не передбачається. 
Інженерно-геологічні дослідження на площадці виконані ТОВ 

«Чернігівбудрозвідування» відповідно технічного завдання та програми робіт.  
Ділянка вишукувань розташована по вулиці Миру, 151 у смт. Куликівка, Чернігівської 

області. Цільовим призначенням виконуваних робіт є вивчення інженерно-геологічних умов 

ділянки для розміщення АЗК. 
В геоморфологічному відношенні район розвідування знаходиться у межах ІІ-ї ліво-

бережної надзаплавної тераси р. Десна.  
Поверхня території має абсолютні позначки 115,2-116,6 м. 
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Фізико-механічні властивості ґрунтів визначались з урахуванням можливих (таких для 

яких є дані для прогнозування) змін геологічного середовища.  
За результатами виконаних робіт товща ґрунтів на об’єкті є неоднорідною.  
Сучасні несприятливі геологічні та інженерно-геологічні процеси й явища найбільш 

можуть проявлятися у вигляді підтоплення підмурків будівель при зміні природних або 

техногенних умов.  
Лесова товща ґрунтів у результаті підтоплень може переходити до текучого стану, 

знижуючи показники своїх механічних властивостей.  
У відповідності з класифікацією ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для 

будівництва складність інженерно-геологічних умов на об'єкті в цілому: 
- за геоморфологічними факторами до І категорії складності; 
- за геологічною будовою до III категорії складності; 
- за гідрогеологічними умовами до І категорії складності; 
- за наявністю фізико-геологічних процесів до І категорії складності; 
- за наявністю специфічних ґрунтів до І категорії складності. 
В цілому об’єкт відноситься до II категорії по складності інженерно-геологічних умов. 
 
3.1.6. Гідрогеологічні умови. 
Гідрографічна мережа Куликівського району належить до басейну річки Десна та 

Остер. Всього на території району протікає 7 річок завдовжки понад 10 км, загальною 

довжиною - 121 км, в тому числі 1 велика - річка Десна - 34 км, а також малі річки: Вересоч - 
39 км, Бистра - 14 км, Угор - 14 км, Вздвижа - 16 км та інші. 

Більшість малих річок маловодні, а деякі з них в засушливі роки пересихають. Русла 

ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами. Частина малих 

річок частково є магістральними каналами меліоративних систем і зарегульована шлюзами-
регуляторами. 

Площа водного дзеркала під природними водотоками (річками та струмками) - 793,5 га. 

На території району знаходяться 132 водойми (з площею водного дзеркала більше 0,5 га) 

загальною площею майже 538,9 га, та 50 малих водойм (площа водного дзеркала менше 0,5 

га) площею 16,6 га. 
Всього в районі налічується 94 озера загальною площею водного дзеркала 488,0 га, 1 

наливний ставок - 8,5 га та 37 ставків-копаних 42,4 га. 
Гідрогеологічні умови майданчика будівництва об`єкту планованої діяльності 

характеризується існуванням у верхній частині розрізу єдиного водоносного безнапірного 

горизонту.  
Глибина залягання ґрунтових вод залежить від метеорологічних факторів.  
Водовміщуючими породами є алювіальні піски та супіски, у весняний період 

обводнюються лесові ґрунти.  
За даними хімічного аналізу ґрунтові води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієво- 

магнієвого типу з мінералізацією близько 1,0 г/л.  
Рівні ґрунтових вод на період дослідження знаходились на глибинах від 2,8 до 4,0 

метрів від поверхні землі. У багатоводні роки вони піднімаються до абсолютної позначки 

114,0 м, у середньоводні роки - до абсолютної позначки 113,5 м 
 
3.1.7. Водні ресурси. 
Земельна ділянка планованої діяльності знаходиться за межами прибережних захисних 

смуг водних об`єктів. 
З метою уточнення ситуативної обстановки місця розміщення об'єкта планованої 

діяльності на наступних рисунках представлено картографічний матеріал з використанням 

даних Публічної кадастрової карти (ПКК) України.  
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Рис. Шари аналітичні: умовна прибережна захисна смуга  

(Публічна кадастрова карта України). 
 

3.1.8. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. 
За геоботанічним районуванням смт. Куликівка знаходиться в межах 

Лівобережнополіського округу дубово-соснових, дубових, соснових лісів, заплавних луків і 

евтрофних боліт. 
Екологічна мережа (Екомережа) – єдина територіальна система, яка включає ділянки 

природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти заповідного 

фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та 

об’єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних 

територіальних елементів екологічної мережі – природних регіонів, екологічних коридорів, 

буферних зон.  
Призначення екомережі – поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, 

підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного 

та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, 

генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-
заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони 

навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань 

України підлягають особливій охороні. 
Земельна ділянка планованої діяльності розташована в межах населеного пункту та 

освоєна; постійних місць перебування представників фауни безпосередньо на  території 

об’єкта не виявлено, внаслідок постійного ведення господарської діяльності.  
В межах або поряд з об’єктом планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду та території екомережі, про що додається довідка Департаменту екології 

та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації від 07.04.2021 № 08-08/1023, 
копія якої представлено у додатку 16. 

Безпосередньо на земельній ділянці планованої діяльності рослинність представлена у 

вигляді трав`яного покриву, зелені насадження, які підлягають видаленню – відсутні. 
З метою уточнення ситуативної обстановки місця розміщення об'єкта планованої 

діяльності на наступних рисунках в даному підрозділі представлено картографічний матеріал 

з використанням даних Публічної кадастрової карти (ПКК) України.  
Земельна ділянка планованої діяльності знаходиться за межами лісів. 
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Рис. Лісовий кадастр: ліси (Публічна кадастрова карта України). 

 
Мережа Емеральд (Смарагдова мережа) – це природоохоронні території, які 

створюють у всій Європі для збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення в 

масштабах усього континенту. Мережа створюється на виконання вимог Бернської конвенції 

(1979 року).  
Станом на 2020 рік, згідно інтерактивному картографічному веб-застосунку 

«Смарагдова мережа України: база даних – Species of Resolution 6. Database» (розробка ГО 

«Українська природоохоронна група», веб-сторінка: http://emerald.net.ua/), місце 

провадження планової діяльності не відноситься до Смарагдової мережі.  

 
Рис. 3.3. Природно-заповідний кадастр: природно-заповідний фонд, Смарагдова 

мережа (Публічна кадастрова карта України). 
 

3.1.9. Соціальне середовище, характеристика поточного стану довкілля, у тому 

числі умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я. 
Сучасний стан навколишнього природного середовища смт. Куликівка 

характеризується як стабільний, без перевищення концентрацій забруднюючих речовин в 

межах основних геосередовищ. Він є сільськогосподарським, зокрема загальна площа 

сільгоспугідь складає 73,1 тис. га., у тому числі ріллі - 37,3 тис. га. 

http://emerald.net.ua/
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Однією з провідних галузей сільськогосподарського комплексу є тваринництво 

молочно-м’ясного напрямку. У галузі рослинництва сільськогосподарські товаровиробники 

вирощують зернові та технічні культури. 
Сільськогосподарська специфіка району визначає основний напрямок діяльності 

промислових підприємств – це переробка сільськогосподарської сировини. До промислового 

комплексу району входять 2 промислові підприємства СФГ «Колос» та ПрАТ «Куликівське 

молоко». СФГ «Колос» займається виробництвом м’ясних та ковбасних виробів. ПрАТ 

«Куликівське молоко» виробляє масло тваринне, сухе знежирене молоко, сир твердий та 

кисломолочний, цільну кисломолочну продукцію. 
 
3.1.10. Повітряне середовище. 
Тенденція останніх років по забрудненню повітряного середовища показує зниження 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, 
які наведені в наступній таблиці. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення в Куликівському району, тис. тонн. 

2000 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

0,640 0,819 0,790 0,655 0,448 

 
Розподіл за окремими видами забруднювачів по Куликівському району, в тому числі по 

найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, тис. тонн) має 

такий вигляд: дані за 2000 рік: пил - 0,002, діоксид сірки - 0,007, діоксид азоту - 0,004, оксид 

вуглецю - 0,023; за 2015 рік: пил - 0,003, діоксид сірки - 0,003, діоксид азоту - 0,005, оксид 

вуглецю - 0,005; за 2016 рік: пил - 0,0, діоксид сірки - 0,0, діоксид азоту - 0,006, оксид 

вуглецю - 0,016; за 2017 рік: пил - 0,002, діоксид сірки - 0,0, діоксид азоту - 0,007, оксид 

вуглецю - 0,025; за 2018 рік: пил - 0,001, діоксид сірки - 0,0, діоксид азоту - 0,005, оксид 

вуглецю - 0,008. 
Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають 

підприємства: сільського господарства в цілому по району. 
Головною водною артерією Чернігівської області та Куликівського району виступає 

річка Десна, яка є лівобережною притокою річки Дніпро першого порядку. 
На екологічний стан поверхневих вод впливають скиди недостатньо очищених стічних 

вод внаслідок неефективної роботи каналізаційно-очисних споруд, невинесення в натуру 
прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, а також їх недодержання, насамперед у 

населених пунктах, засмічення водойм побутовими відходами. Проєктована будівельна 

діяльність не буде мати прямий негативний вплив на гідрологічний басейн прилеглої 

території. 
 

3.1.11. Об`єкти культурної спадщини. 
У відповідності до листа Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 23.04.2021 № 15-1287/8, копія якого 

представлена у додатку А.24, на земельній ділянці планованої діяльності археологічні 

дослідження не проводились. 
ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту 

археології НАН України проведено археологічну розвідку та надано Висновок за 

результатами наукового археологічного дослідження від 10.06.2021 № 134-в/24-21, копія 

якого представлена у додатку 25), в якому зазначено: 
- В межах земельної ділянки планованої діяльності археологічні матеріали та 

культурний шар не виявлені»; 
- «Згідно із статтею 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у 

випадку виявлення знахідок археологічного чи історичного характеру під час проведення 
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земляних робіт на вказаній ділянці, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 

ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини 

Чернігівської області – Департамент культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської облдержадміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого 

проводяться земляні роботи». 
 

3.1.12. Техногенне середовище. 
Аналіз середньомісячної потужності експозиційної дози гамма-випромінювання у 

повітрі показує, що перевищень мінімального рівня дії, який складає 30 мкР/год, не 

спостерігалося. 
Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання на найближчих постах 

спостережень у м. Чернігів та м. Ніжин становила в середньому 8-12 мкР/год, що не 

відрізняється від показників останніх років. 
 

 
3.2. ОПИС ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ БЕЗ 

ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 
На базі наявних даних щодо поточного стану навколишнього середовища, наведених у 

пункті 3.1. Звіту: зміни стану компонентів довкілля, а саме атмосферного повітря, водного, 

геологічного, соціального середовища, грунту, тваринного і рослинного світів без 

провадження планованої діяльності , скоріше за все, не відбуватиметься. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ. 
 
При реалізації планованої діяльності: «Нове будівництво автомобільного заправного 

комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією технічного обслуговування 

автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт. Куликівка, Чернігівської області з виділенням 

черговості: 1-ша черга - будівництво газовою модуля, 2-га черга будівництво автомобільного 

заправного комплексу, 3-тя черга будівництво станції технічного обслуговування 

автомобілів та мийки» можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори 

довкілля: 
Здоров’я населення. 
Визначальними чинниками впливу на здоров’я людей є стан довкілля в межах 

Куликівського району в цілому, та місця об’єкту проектування, зокрема: 
- природного характеру (природно-географічні, кліматичні, гідрогеологічні та 

біотичні), 
- антропогенного характеру (стан окремих середовищних та їх компонентів під 

впливом господарської діяльності).  
Специфіка регіону: сільськогосподарський (аграрне виробництво, переробні 

підприємства). 
Існуючий вплив на стан навколишнього природного середовища: атмосферне повітря, 

водне середовище та поводження з відходами. 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів. Ризик розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів не 

визначається, оскільки приземні концентрації малі і не проводились розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин на границі житла. Тому ризик шкідливих ефектів при експлуатації 

АЗК на проектованій ділянці на здоров’я населення вкрай малий. 
Стан фауни, флори, біорізноманіття. 
Ділянка планованої діяльності передбачається в адміністративних межах населеного 

пункту - смт. Куликівка; на якій відсутні природні комплекси, об’єкти природно-заповідного 

фонду. 
Відсутність фауни обумовлено перебуванням людей на ділянці. 
Значних змін в системі дослідженої території в результаті будівництва / експлуатації 

об’єкта планової діяльності не прогнозується. 
Земля (у тому числі вилучення земельних ділянок) 
Цільове призначення земельної ділянки планованої діяльності площею 0,7000 га після 

процедури зміни її цільового призначення – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 
Зазначена земельна ділянка не відноситься до земель водного фонду, прибережно-

захисних смуг, лісогосподарських зон, територій природо- заповідного призначення,                    
не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. 

Впровадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці площею                   
0,7 га, що знаходиться у користуванні ТОВ «ЛЕЙВ» (кадастровий номер 

7422755100:01:002:0250): 
- Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
- Категорія земель: Землі житлової та громадської забудови, 
- Вид використання: Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
Грунт, геологічне середовище. 
Можливий вплив при проведенні робіт із планування території.  
Передбачаються заходи щодо збереження рослинного шару грунту та запобіганню його 

забрудненн при утворенні відходів. 
Потенційний вплив планованої діяльності в період експлуатації на ґрунти не 

очікується; погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не 



61 
 

відбуватиметься. 
Під час роботи будівельних машин та механізмів, за рахунок передбачених заходів 

можливе збереження рослинний шару ґрунту на площі проведення земляних робіт з 

наступним його використанням за призначенням; запобігти  
У період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне 

середовище (1-2,5 м). 
Вода. 
Об’єкт планованої діяльності знаходиться за межами прибережних захисних смуг 

водних об'єктів. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається.  
Джерело водопостачання будівель і споруд планованої діяльності – централізована 

система водопостачання смт. Куликівка, на підставі технічних умов, виданих КП 

«Куликівська ВУЖКГ» Куликівської селищної ради Чернігівської області (на 4,9 м
3
/добу). 

Для відводу талих і зливових вод з території АЗС передбачається влаштування мереж 

зливної каналізації (водовідвідних лотків, дощоприймачів) та очисних споруд (сепаратора 

нафтопродуктів).  
Дощові та талі води самопливом потрапляють в очисні споруди (сепаратор 

нафтопродуктів), умовно чиста вода — в резервуар-накопичувач з подальшим вивозом 

очищеної води чи використанням її на полив поверхні території АЗК. 
Передбачені заходи дозволять уникнути негативного впливу на водні ресурси. 
Атмосферне повітря. 
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел об'єкту планованої діяльності 

суттєво не впливатимуть на стан атмосферного повітря населених місць, так як: СЗЗ АЗК – 
50 м – витримується; відстані від джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря до житлової забудови 89,78 м. 
Вплив на атмосферне повітря з боку планованої діяльності ймовірно відбуватиметься і 

матиме локальний та довгостроковий характер, однак потужність впливу знаходитиметься в 
межах нормативних значень, встановлених для атмосферного повітря населених місць. 

Максимальні масові величини секундних викидів, що формують потужність і зону 

впливу об'єкта не створюватимуть надмірних концентрацій забруднюючих речовин в 

приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ підприємства; вплив на стан атмосферного повітря 

очікується в межах встановлених природоохоронних та санітарних нормативів: гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) населених місць.  
Кліматичні фактори. 
На період виконання підготовчих та будівельних робіт викиди парникових газів 

відбуватимуться за рахунок застосуванням роботи двигунів автотранспортної та будівельної 
техніки; за обсягами викиди парникових газів незначні, за періодом впливу - короткотривалі, 
тому суттєво не впиватимуть на стан клімату і мікроклімату. 

 
Об’єкт планованої діяльності АЗК не здійснюватиме викид в атмосферне повітря 

значної  кількості теплоти та вологи. 
Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів тепла з 

димовими газами носитиме локальний характер, забруднення атмосферного повітря незначне 

та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території. 
 
Планована діяльність не матиме суттєвого впливу на клімат, чутливість діяльності до 

зміни клімату не очікується. 
Кліматичні умови в місці розташування об’єкту планованої діяльності сприяють 

розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних 
концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок 

несприятливих                       кліматичних умов не очікується. 
Можливості виникнення кліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих 

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

Враховуючи вище наведене, впливу на клімат, мікроклімат з боку планованої 

діяльності та її альтернативних варіантів ймовірно не відбуватиметься. 
Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину. 
У відповідності до листа Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 23.04.2021 № 15-1287/8, копія якого 

представлена у додатку А.24, на земельній ділянці планованої діяльності археологічні 

дослідження не проводились. 
ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту 

археології НАН України проведено археологічну розвідку та надано Висновок за 

результатами наукового археологічного дослідження від 10.06.2021 № 134-в/24-21, копія 

якого представлена у додатку 25), в якому зазначено: 
- В межах земельної ділянки планованої діяльності археологічні матеріали та 

культурний шар не виявлені»; 
- «Згідно із статтею 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у 

випадку виявлення знахідок археологічного чи історичного характеру під час проведення 

земляних робіт на вказаній ділянці, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше 

ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини 

Чернігівської області – Департамент культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської облдержадміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого 

проводяться земляні роботи». 
 
Ландшафт. 
Під час будівництва змін ландшафту не передбачається, під час експлуатації – 

негативних впливів не передбачається. 
Планована діяльність не призведе до зміни рельєфу місцевості та ландшафту, який 

представлений територією, однорідною за своїм походженням, однотипним рельєфом, 
певною морфологічною структурою. Тому з боку планованої діяльності впливу на 

орографічні фактори довкілля ймовірно не відбуватимуться.  
Планована діяльність щодо планування території передбачається з урахуванням: 

збереження природного рельєфу, організації відведення поверхневих вод зі швидкостями, які 

виключають ерозію ґрунту; виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт; 

забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів. 
 
Соціально-економічні умови. 
Компоненти соціально-економічного середовища, які ймовірно зазнають впливу з боку 

планованої діяльності: 
- соціальне середовище - трудова зайнятість, здоров'я населення, доходи і  рівень 

життя населення; 
- економічне середовище - економічний розвиток території,  землекористування, 

інвестиційна діяльність. 
Впровадження планованої діяльності буде мати позитивний характер, обумовлений 

збільшенням надходжень податків у місцевий і державний бюджет.  
 
Взаємозв ’язок між факторами: 
1. «Повітря, вода - стан здоров’я населення»; 
2. «Повітря-ґрунти та водні об’єкти»; 
3. «Повітря-кліматичні фактори»; 
4. «Ґрунти-ландшафт». 
Взаємодія між факторами очікується на допустимому рівні та в межах встановлених 

санітарно-епідеміологічних та екологічних нормативів. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та 

чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності - 
транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, 

тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який 

опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, 

середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 

негативний вплив) зумовленого: 
 
5.1. Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої 

діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої 

діяльності. 
Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності виконана на базі 

технічних описів, наведених у попередніх розділах та описів компонентів довкілля, на які 

може здійснюватися вплив з боку планованої діяльності. 
На період провадження планованої діяльності імовірно зазнають впливу атмосферне 

повітря, ґрунт, водне та соціальне середовища. 
Основним джерелом впливу на стан атмосферного повітря є викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, які надходитимуть в процесі виконання підготовчих, 

будівельних робіт, а також провадження планованої діяльності. 
Основним джерелом впливу на ґрунт є його порушення в процесі виконання 

підготовчих та будівельних робіт (заходи щодо його збереження); а в період  провадження 

планованої діяльності - утворення відходів. 
Основним джерелом впливу на водне середовище є утворення стічних вод, що 

створюватимуться від процесів життєдіяльності працюючого на об'єкті персоналу, 

поверхневих вод – за рахунок атмосферних опадів, мийних вод – в процесі надання послуг 

мийки автомобілів. 
В наступних таблицях наведені характеристики можливих впливів на довкілля, зокрема 

величин такого впливу, характеру, інтенсивності і складності, ймовірності, тривалості, 

очікуваного початку, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який 

опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, коротко-строковий, 

середньостроковий, та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний 

вплив), зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням 

планованої діяльності, використанням в процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття, викидами та скидами 

забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним 

забрудненнями, а також здійснення операцій у сфері поводження з відходами, ризиками для 

здоров'я населення, об'єктів культурної спадщини та довкілля, в тому числі через можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
 

5.2. Величини та масштаби впливу (площа території та чисельність населення, 

які можуть зазнати впливу). 
5.2.1. Опис та оцінка можливого впливу, зумовленого виконанням підготовчих і 

будівельних робіт. 
Оцінка впливу об’єкту проєктованої діяльності на природне середовище виконана на 

підставі опису будівельного процесу, описаного у попередні розділах п.п 1.5.1, 1.5.2 Звіту. 
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Опис початкового впливу 

Утворення забруднюючих речовин в процесі виконання 

зварювальних робіт, роботи двигунів автотранспорту, 

зайнятого на транспортуванні матеріалів, устаткування, 

вивезенні відходів, будівельних роботах 

Джерело впливу Викиди забруднюючих речовин 
Фізичні фактори впливу 

(акустичний вплив) 
Компонент навколишнього 

середовища, який ймовірно зазнає 

впливу 

Атмосферне повітря 
Соціальне середовище в частині населення 

Градація впливу Локальний вплив Локальний вплив 
Масштаб впливу Вплив на площі до 1 км

2 Вплив на площі до 1 км
2 

Тривалість, частота впливу 
Тимчасовий,  протягом періоду 

виконання підготовчих та 

будівельних робіт, 30 місяців 

Тимчасовий,  протягом періоду 

виконання підготовчих та 

будівельних робіт, 30 місяців 

Значимість впливу Низький Низький 

Невідворотність та вид впливу Прямий Прямий 

Інтенсивність впливу 

Результати розсіювання, 

концентрації на межі СЗЗ в 

межах встановлених ГДК 

населених місць 

Максимальний рівень звуку на 

відстані 60 м – 57,54 дБА, що не 

перевищує допустимих значень 

70 дБА вдень та 60 дБА вночі 

Заходи щодо зменшення впливу 
Здійснення робіт за межами населених пунктів, має 

локальний характер, не перевищує нормативних значень 

Залишковий вплив 
Припинення впливу після завершення будівельної діяльності. 

Залишковий плив відсутній 

 

Опис початкового впливу 
Життєдіяльність персоналу, зайнятого в процесі виконання 

підготовчих та будівельних робіт 

Джерело впливу 
Утворення твердих побутових 

відходів 
Утворення госпобутових 

стічних вод 

Компонент навколишнього 

середовища, який ймовірно зазнає 

впливу 
Грунт Водне середовище 

Градація впливу Локальний вплив Локальний вплив 
Масштаб впливу Вплив на площі до 1 км

2 Вплив на площі до 1 км
2 

Тривалість, частота впливу 
Тимчасовий,  протягом періоду 

виконання підготовчих та 

будівельних робіт, 11 місяців 

Тимчасовий,  протягом періоду 

виконання підготовчих та 

будівельних робіт, 11 місяців 

Значимість впливу Низький Низький 

Невідворотність та вид впливу Прямий Прямий 

Інтенсивність впливу 

Обсяг відходів за весь період 

виконання підготовчих робіт:  
від демонтажу фундаменту - 125 м

3 
твердих побутових відходів - 1 т  

Обсяги водовідведення  
0,12 тис. м

3
/період 

будівництва. 

Заходи щодо зменшення впливу 
Організований збір та вивезення на 

полігон твердих побутових відходів  

смт. Куликівка D1 

Організовано збираються та 

передаються на очищення на 

Поля фільтрації -очисні 

споруди біологічної очистки 

стічних вод Куликівської 

селищної ради   

Залишковий вплив 
Припинення впливу після завершення будівельної діяльності. 

Залишковий плив відсутній 
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5.2.2. Опис та оцінка можливого впливу, зумовленого провадження планованої 

діяльності. 
Оцінка впливу об’єкту проєктованої діяльності на природне середовище виконана на 

підставі опису технологічних процесів в період експлуатації об’єкту планованої діяльності, 

які описані у попередні розділах п.п 1.5.1, 1.5.2 Звіту. 
 

Опис початкового 

впливу 

Технологічні операції: 
- прийому бензину та дизельного палива із автоцистерни у ємності 

АЗК, 
- зберігання, відпуск палива через паливо-роздавальні колонки; 
- прийому ЗВГ у резервуар, 
- зберігання, відпуск ЗВГ через паливо-роздавальні колонки; 
- експлуатації твердопаливної тепло генераторної. 

Джерело впливу Викиди забруднюючих речовин 
Фізичні фактори впливу (акустичний 

вплив) 

Компонент 

навколишнього 

середовища, який 

ймовірно зазнає впливу 

Атмосферне повітря 
Соціальне середовище в частині населення 

Градація впливу Локальний вплив Локальний вплив 

Масштаб впливу Вплив на площі до 1 км
2 Вплив на площі до 1 км

2 

Тривалість, частота 

впливу 
Постійний протягом доби, багаторічний вплив від 3-5 або більше років 

Значимість впливу Низький Низький 

Невідворотність та вид 

впливу 
Прямий Прямий 

Інтенсивність впливу 
Викид забруднюючих речовин від 

процесів зберігання у ємностях – 
4,55 т/рік 

Перевищення нормативних рівнів 

звуку на території 

житлової/громадської забудови не 

прогнозується. 

Заходи щодо 

зменшення впливу 

Технологія – застосування ГОУ з метою зменшення викидів ЗО в 

атмосферу 
АЗС - поточне обслуговування розподільної мережі з підтриманням її 

герметичності для запобігання надлишкового викиду вуглеводнів. 

Виконання операцій зливу з застосуванням герметичних з'єднань 

Залишковий вплив 
Залишковий вплив протягом провадження планованої діяльності в межах 

нормативних значень. Приземні концентрації забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі не перевищують 1 ГДК для населених пунктів 
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Опис початкового 

впливу 

Життєдіяльність персоналу, 

зайнятого в процесі 

виконання підготовчих та 

будівельних робіт 

Поточне обслуговування та ремонт 

устаткування ємностей зберігання 

бензину та ДП 

Джерело впливу 
Госпобутові 

стічні води 
Тверді побутові 

відходи 
Відходи на ЛОС 

(нафтовмісні) 
Шлам від зачищення 

резервуарів для ДП 
Компонент 

навколишнього 

середовища, який 

ймовірно зазнає 

впливу 

Водне 

середовище 
Грунт Грунт Грунти 

Градація впливу Локальний вплив 

Масштаб впливу Вплив на площі до 1 км
2 

Тривалість, частота 

впливу 
Постійний протягом доби, багаторічний вплив від 3-5 або більше років 

Значимість 
впливу 

Низький 

Невідворотність та 

вид впливу 
Прямий 

Інтенсивність 

впливу 

Обсяги 

водовідведення 

1,185 м
3
/добу  

Обсяги 

утворення ТПВ 

41,2 
т/рік 

Обсяги утворення 

осаду в ЛОС  

10,9т/рік 

Обсяги утворення 

відходу уловлених 

нафтопродуктів 0,93 

т/рік 

Заходи щодо 

зменшення впливу 

Організоване 

збирання 

/відведення 

стічних вод на 

запроєктовані 

очисні споруди 

з наступним 

скидом у 

фільтруючі 

колодязі 

Організоване 

збирання та 

передача 

відходів на 

захоронення на 

полігон твердих 

побутових 

відходів  смт. 

Куликівка D1 

Накопичення 

відходів 

здійснюватиметься 

у відстійниках ЛОС, 

з вилученням в 

металеві герметичні 

бочки, які 

зберігатимуться в 

окремому 

складському 

приміщенні, по мірі 

накопичення 

передаватимуться 

спеціалізованій 

організації, яка має 

право на 

поводження з 

небезпечними 

відходами ІІ та ІІІ 

класу небезпеки. 

Відходи із 

нафтоуловлювача у 

вигляді нафтошламу 

збиратимуться у 

герметичні металічні 

бочки, які тимчасово 

зберігатимуться у 

окремому складському 

приміщенні, 

передаватимуться на 

утилізацію згідно 

договору 

Залишковий вплив 

Залишковий 

вплив протягом 

провадження 

планованої 

діяльності в 

межах 

нормативних 

значень 

Залишковий 

вплив в місці 

розміщення 

об’єкта 

планованої 

діяльності 

відсутній 

Залишковий плив в місці розміщення 

об’єкта планованої діяльності відсутній 
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5.3. Використання природних ресурсів у процесі провадження планованої 

діяльності зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 
5.3.1. Використання земель. 
На підставі витягу з Державного земельного кадастру (НВ-7420535382021, від 

12.04.2021) провадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці площею 

0,7000 га, кадастровий номер 7422755100:01:002:0250, приватна власність ТОВ «ЛЕЙВ». 
 
5.3.2. Використання ґрунтів. 
В період будівництва передбачається планування території об’єкту планованої 

діяльності, із виконанням заходів щодо збереження ґрунтово-рослинного шару на початку; 

організацією рельєфу передбачається повний баланс земляних робіт (виїмка/насип); 

завезення додаткового обсягу мінерального (ГРШ) не потребується. 
 
5.3.3. Використання води. 
На період експлуатації об’єкту планованої діяльності передбачається використання 

води з мереж централізованого водопостачання смт. Куликівка, у відповідності до отриманих 

технічних умов. 
 
5.3.4. Використання біорізноманіття. 
В процесі планової діяльності безпосереднє використання об’єктів флори та фауни не 

передбачено. 
 

5.4. Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 

теплове та радіаційне забрудненням, випромінення та інші фактори впливу, а також 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 
5.4.1. У результаті виконання підготовчих і будівельних робіт. 
Утворення відходів та поводження з відходами наведено у п.1.5. Звіту, вплив 

контрольований. 
На підставі якісних та кількісних характеристик, наведених у п.1.5.1 та додатку Б.1 

виконано розрахунки очікуваного утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в 

період будівництва та розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері з 

урахуванням наступних даних: кліматичної характеристики району розташування об’єкту 

планованої діяльності, фонового рівня забруднення атмосферного повітря, характеристики 

параметрів викидів забруднюючих речовин, розташування джерел викидів забруднюючих 

речовин в атмосфері. 
Оцінка можливого впливу на атмосферне повітря в період проведення 

будівельних робіт - викиди забруднюючих речовин в період будівництва – в межах 

встановлених гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць, які затверджені Наказом Мінохоронздоров`я України 

від 14.01.2020 № 52. 
Рівень шуму на відстані 60 м від ділянки будівництва становитиме 57,54 ДБа, що не 

перевищує допустимих рівнів шуму на території житлової забудови, згідно вимог                            
ДСП 173-96 (       = 70ДБа (вдень). 

Об`єкт проєктованої діяльності не випромінює ультразвукові, електромагнітні або 

іонізуючі хвилі. Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє 

середовище проєктом не передбачаються. 
Поряд та в межах території планованої діяльності відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду; земельна ділянка вільна від зелених насаджень (дерев). 
Планована діяльність, в цілому як антропогенний процес, не здійснює активного 

впливу на рослинний та тваринний світ забрудненням повітряного басейну та формуванням 

понаднормованого рівня шуму.  
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5.4.2. У результаті провадження планованої діяльності (при експлуатації). 
Утворення відходів та поводження з відходами наведено у п.1.5.2.1 Звіту, вплив 

контрольований. 
Атмосферне повітря. 
На підставі якісних та кількісних характеристик, наведених у п. 1.5.2.2 та д. Б.2 

виконано розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 

максимальні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонового рівня 

забруднення та концентрації ЗР на межі СЗЗ АЗК (50 м від джерел викидів забруднюючих 

речовин) не перевищують їх гранично допустимі концентрації (1 ГДК). 
Карти розсіювання забруднюючих речовин, розширені таблиці максимальної 

концентрації в приземному шарі, наведені у додатку Б.2.  
Оцінка можливого впливу на атмосферне повітря в період експлуатації об’єкту 

планованої діяльності - викиди забруднюючих речовин в межах встановлених гранично 

допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць, які затверджені Наказом Мінохоронздоров`я України від 14.01.2020 № 52. 
Пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на основі розрахунків 

забруднення атмосферного повітря від об'єктів планованої діяльності.  
Санітарно-захисна зона: 

- від джерел забруднення АЗС усіх типів, згідно з «Державними санітарними правилами 

планування і забудови населених пунктів» (п.5.32 ДСП № 173-96) та у відповідності до 

вимог ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 10.8.27) – «розмір санітарно захисної зони (СЗЗ) до житлових та 

громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється 

за розрахунками хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного 

обладнання сервісних об’єктів і транспортних засобів, що обслуговуються автозаправним 

комплексом з газовим модулем, з урахуванням фонового рівня, але не менше 50 м». 
За результатами розрахунків розсіювання з урахуванням фонового рівня забруднення 

максимальні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують 

встановленої гранично допустимої максимально разової концентрації 1,0 ГДК для населених 

місць. 
Враховуючі вищезазначене, згідно вимог ОНД-86 уточнення розмірів СЗЗ з 

урахуванням рози вітрів не виконується.  
Обґрунтування рівнів допустимих викидів та заходів по попередженню або зменшенню 

утворення та виділення речовин, що забруднюють атмосферне повітря. 
Для обґрунтування рівнів допустимих викидів у 1.5.2.2. Звіту виконано порівняння 

отриманих проєктних концентрацій забруднюючих речовин до встановлених законодавством 

України нормативів на викиди.  
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел викидів відповідають 

нормативам з встановленими нормативами на викиди у відповідності з Наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища №309 від 27.06.06 р. 
Оцінка шуму від об'єкта планованої діяльності. 
Запроєктоване устаткування, що є джерелом постійного шуму розміщується на території 

АЗК, СЗЗ (50 м від джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу – витримується), 

відстань до найближчої житлової забудови 89,78 м. 
Запропоноване сучасне екологічне обладнання відповідає вимогам міжнародного 

стандарту ISO.  
Оцінка теплових викидів, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань 

і обґрунтування заходів щодо іх запобігання або зменшення.  
Запроєктований об'єкт не випромінює ультразвукові, електромагнітні або іонізуючі 

хвилі.  
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Оцінка впливу на компоненти довкілля при експлуатації очисних споруд. 
Об’єктами водовідведення господарсько-побутових стічних вод є адміністративні та 

господарські приміщення операторської та будівлі СТО об’єкту планованої діяльності. 
Якісний склад господарсько-побутових стічних вод та нормативи гранично допустимих 

концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в очищених водах наведені в розділі 1.5.2.3. 
Концентрації забруднюючих речовин в очищених водах відповідають вимогам їх фільтрації 

в грунт (Постанова Кабміну України № 465 від 25.03.1999 із змінами у 2013 році: нормативи 

гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин у зворотних водах). 
  

Опис значимості залишкових впливів планованої діяльності на довкілля в період її 

провадження у штатній ситуації. 
Залишковий вплив планованої діяльності на стан атмосферного повітря, соціального 

середовища, ґрунту і водного середовища за умов штатної ситуації характеризується 

низькою значимістю.  
В цілому залишковий вплив планованої діяльності на навколишнє природне 

середовища можна охарактеризувати як вплив низької значимості, коли вплив не перевищує 

межі природної мінливості, не приводять до порушення окремих компонентів природної 

середовища.  
Залишкові впливи запроєктованої діяльності можна вважати прийнятними.  
В результаті провадження планованої діяльності погіршення стану навколишнього 

середовища не відбуватиметься. 
 

5.5. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій. 
Будівельні матеріали та обладнання, що будуть використовуватись на об’єкті 

планованої діяльності під час проведення монтажно-будівельних робіт та експлуатації, 

будуть відповідати діючим санітарним та будівельним нормам. 
Сировина та обладнання на будівельну дільницю планується доставлятися 

спецавтотранспортом. 
Залишки будівельних матеріалів вивозитимуться за межі території по закінченню 

монтажно-будівельних робіт. Завдяки прийнятим інженерно-технічним рішенням розливи 

паливо-мастильних матеріалів виключені. 
Небезпечними речовинами, які будуть знаходитися в обігу на об’єкті планованої 

діяльності, є: 
- автомобільні бензини та дизельне паливо - горючі рідини з температурою спалаху, що 

дорівнює або менша 61°С у закритому тиглі або температурою спалаху, що дорівнює або 

менша 66°С у відкритому тиглі (легкозаймисті рідини згідно з ГОСТ 12.1.044-89),  
- скраплений вуглеводневий газ, вибухопожежонебезпечний по ГОСТ 27578-87. 
Бензин за нормальних умов (температура 25°С й атмосферний тиск) є прозорою 

рідиною з характерним запахом. Бензин є продуктом переробки сирої нафти шляхом 

перегонки, прямого або каталітичного крекінгу і є сумішшю вуглеводнів й органічних 

спиртів. Температура кипіння (перегонки) бензину не має фіксованого значення і 

визначається за температурою кипіння акцій. 
Бензин є легкозаймистою рідиною, відноситься до особливо небезпечних речовин, 

здатних утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям за нормальних умов (група 

вибухопожежонебезпечності -1): температура самозаймання складає 255-370°С, температура 

спалаху - мінус 27 - мінус 39°С, теплота згоряння - 43961 кДж/кг.  
З повітрям утворює горючі і вибухонебезпечні суміші. Область загоряння при об'ємній 

частці пари бензину складає 0,79-5,16%; вибухонебезпечні концентрації - 1-6 % і 9-8,1 % за 

даними різних довідників. 
При горінні бензину в резервуарах або при загорянні масових виливів відбувається 

прогрівання маси бензину вглиб з утворенням гомотермічного шару, що зростає. 

Температура полум'я при горінні бензину складає 1200°С. 
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За своїми токсичними властивостями бензин відноситься до речовин четвертого класу 

небезпеки. 
Дизельне паливо за нормальних умов (температура 25°С й атмосферний тиск) є 

прозорою маслянистою рідиною жовтуватого кольору зі слабким запахом. Температура 

кипіння дизельного палива складає 225-325°С. Питома вага - 0,842-0,860 кг/дм
3. 

За своїм хімічним складом дизельне паливо представляє суміш, що складається з 40 % 

насичених, 45 % ненасичених і 13 % ароматичних вуглеводнів. Уміст домішок сірки не 

перевищує 0,95 %, асфальтенів - 0,1 %, фенолів - 0,5 % . Уміст розчинених кисню і азоту - не 

більше 1,01 %. 
Дизельне паливо є горючою рідиною. Температура кипіння складає 264-310°С, 

самозаймання - 360°С, спалаху - від 142°С. 
Дизельне пальне відноситься до малотоксичних речовин 4-го класу небезпеки. 
Легкозаймисті та горючі рідини особливо небезпечні та вибухопожежонебезпечні 

рідини. Пари легкозаймистих та горючих рідин мають щільність більшу, ніж щільність 

повітря, і можуть скупчуватися в низьких і непровітрюваних місцях. 
Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони: 
- парів вуглеводнів (ГДК = 300 мг/м

3
, 4 клас небезпеки), 

- бензину (ГДК = 100 мг/м
3
, 4 клас небезпеки). 

Легкозаймисті та горючі рідини можуть проявляти наступні небезпечні властивості: 
- пари бензину та дизпалива дуже токсичні для людини, а їхнє вдихання може 

викликати як гостре, так і хронічне отруєння. 
Заходи першої допомоги : 
- при отруєнні - свіже повітря (кисень), тепло, вата, змочена нашатирним спиртом, 

для приведення потерпілого у свідомість - гаряче питво, при необхідності - штучне дихання; 
- при попаданні на шкіру - змити теплою водою з милом чи іншим мийним 

засобом згідно з ГОСТ 12.4.068; 
- при попаданні на слизові оболонки - необхідно промити їх великою кількістю 

теплої води; 
- при попаданні в шлунок - спричинити блювання, промити шлунок і направити 

потерпілого в лікувальний заклад. 
При роботі із легкозаймистими та горючими рідинами очі необхідно захищати 

окулярами типу ЗН, оскільки попадання крапель в очі може викликати втрату зору. 
При загоранні бензину або дизельного палива застосовують такі засоби пожежогасіння: 

пісок, повсть, пінний вогнегасник, дрібнорозпилену воду, піну, вогнегасний порошок; у разі 

об'ємного гасіння - вуглекислий газ, вогнегасні порошки класів В та АВС, перегріту пару, 

порошковий метод гасіння та засоби аерозольного гасіння. 
До скраплених вуглеводних газів відносяться такі, які при нормальних умовах 

(температурі 0°С та тиску - 101,3 кПа) знаходяться в газоподібному стані та при відносно 

невеликому підвищенні тиску (без пониження температури) переходять в рідкий стан. Як 

правило, скраплені гази використовуються у вигляді суміші з двох вуглеводнів: пропану – 
С3Н8 та бутану - С4Н10. 

Відсоткове співвідношення газів у суміші може бути різним, але для розрахунків 

прийнято співвідношення: 40 % пропану та 60 % бутану. 
Скраплені гази - малотоксичні і по мірі дії на організм відносяться до речовин 4-го 

класу небезпеки по ГОСТ 12.1.007. 
Скраплені гази утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші при концентрації парів 

пропану від 2,1 до 9,5 %, ізобутана від 1,8 до 8,4 %, нормального бутану від 1,5 до 8,5 % 

об'єму при тиску 98066 Па (1 атм) і температурі 15-20 °С. 
Пари скрапленого газу мають щільність більшу, ніж щільність повітря, і можуть 

скупчуватися в низьких і непровітрюваних місцях. 
Скраплені гази можуть проявляти наступні небезпечні властивості: 

- токсичність продуктів неповного згорання газів; 
- задушлива дія газів при змісті в повітрі кисню нижче допустимого; 
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- сильна охолоджувальна дія рідкої фази, що викликає важке обмороження. 
Заходи першої допомоги : 

- при отруєнні - свіже повітря (кисень), тепло, вата, змочена нашатирним спиртом, 

для приведення потерпілого у свідомість - гаряче питво, при необхідності - штучне дихання; 
- при попаданні рідкої фази на одяг - негайно видалити одяг з метою виключення 

зіткнення рідкої фази з тілом людини; 
- при обмороженні - накласти суху стерильну пов'язку на обморожену поверхню 

шкіри і негайно звернутися до лікаря. 
При роботі із скрапленими газами очі необхідно захищати окулярами з бічними 

відкрилками, оскільки попадання крапель в очі може викликати втрату зору. 
При загоранні СВГ застосовують такі засоби пожежогасіння: вуглекислотні, порошкові, 

водно-дисперсні і пінні вогнегасники; водяна пара, азот і інші інертні гази; воду у вигляді 

компактних і розпорошених струменів; азбестове полотно, сухий пісок. 
Вибухопожежна безпека АЗК забезпечується комплексом заходів, направлених на 

попередження пожежі, а також створення умов, що враховують гасіння пожежі, евакуацію 

людей і матеріальних цінностей в гранично короткий час. На території АЗК не допускається 

поводження з відкритим вогнем, штучне освітлення має бути виконане у вибухозахищеному 

виконанні; місткості, комунікації, насосні агрегати мають бути герметичними і заземленими; 

усі роботи повинні проводитися інструментами, що не дають при ударі іскру. 
Вимоги протипожежних заходів забезпечуються наступними проєктними рішеннями: 
- влаштуванням протипожежного водопроводу; 
- встановлення первинних засобів пожежогасіння, укомплектованими відповідно до 

нормативів, що діють на території України. 
Пожежовибухобезпека електроустановок АЗК забезпечується: 
- вибором кабелів, апаратів та іншого електроустаткування відповідних умовам 

середовища; 
- виконанням блискавкозахисту відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд»; 
- заземленням резервуарів з нафтопродуктами, використанням спеціальних зливо-

наливних пристроїв, виготовленими з матеріалів, які виключають іскроутворення при ударі; 
- застосуванням будівельних матеріалів з визначеними межами вогнестійкості та 

сертифікованого протипожежного обладнання. 
Загалом, вплив на довкілля обумовлений технологією і матеріалами, що 

використовуватимуться, можна охарактеризувати як допустимий. 
 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій. 
Основними чинниками виникнення екологічного ризику під час реалізації планованої 

діяльності, є: 
- недотримання технологічних регламентів; 
- недотримання заходів пожежної та трудової безпеки; 
- стихійні лиха. 
Можливими причинами аварійних ситуацій при недотриманні технологічних 

регламентів можуть бути: 
- порушення режимів експлуатації механізмів та обладнання; 
- порушення цільності механізмів та обладнання (розрив, руйнування); 
- помилки обслуговуючого та ремонтного персоналу. 
При недотриманні заходів пожежної безпеки можуть виникати пожежа та вибух, що 

може спричинити забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. При порушенні 

персоналом правил техніки безпеки можливе травмування працівників. 
Надзвичайні ситуації також можуть виникати внаслідок несподіваних природних 

стихійних лих (землетруси, повені, урагани та ін.). 
Заходи, спрямовані на запобігання та пом'якшення можливих надзвичайних ситуацій, 
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дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її 

виникнення, запобігти або пом'якшити вплив на довкілля та здоров'я людей, зберегти 

матеріальні цінності. 
Технічні заходи та системи запобігання, пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій на 

довкілля передбачають: 
- максимальну механізацію і автоматизацію технологічних процесів; 
- контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, 

відповідного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і Правил улаштування 

електроустановок; 
- блискавкозахист будівель і споруд; 
- захист від пожежонебезпечних проявів статичної електрики; 
- виконання основних будівельних конструкцій будівель і споруд з негорючих 

матеріалів; 
- автоматична зупинка технологічного процесу у разі виникнення пожежі; 
- встановлення на території резервуару з водою для пожежогасіння; 
- забезпечення об'єктів і території підприємства первинними засобами 

пожежогасіння; 
- влаштування по території підприємства проїздів для пожежних автомобілів.  
Організаційні та організаційно-технічні заходи попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій різного характеру передбачають: 
- дотримання правил експлуатації обладнання і технологічних регламентів, 
- своєчасне технічне опосвідчення, діагностування, повірка технологічного 

обладнання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура), 
- дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 
- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом, 

спецвзуттям, 
- підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація, 
- готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги), 
- чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості. 
- встановлення на території підприємства протипожежного режиму, в тому числі 

визначення місць куріння, застосування відкритого вогню та проведення робіт, пов’язаних з 

вогнем; 
- виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення пожежної 

безпеки; 
- розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки при проведенні технологічних 

процесів, експлуатації обладнання, виконанні пожежонебезпечних робіт; 
- встановлення порядку огляду та приведення в пожежобезпечний стан приміщень 

перед їх закриттям; 
- забезпечення приміщень і території знаками пожежної безпеки; 
- вказівка на вхідних дверях приміщень категорій за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою, а також класів зон за ПУЕ. 
Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на довкілля чи його 

пом'якшення до допустимого рівня. 
Завдяки вжитим в проєкті конструкційним і технічним рішенням, а також при суворому 

дотриманні проєктних регламентів і обмежень проведення всіх технологічних операцій при 

будівництві та експлуатації об'єкта, ймовірність виникнення і масштаби аварійних ситуацій, 

оцінюються як мінімальні. 
Здоров’я населення визначається взаємодією ряду факторів, в тому числі: спадковість, 

соціально-економічне та психологічне благополуччя, доступність і якість медичного 

обслуговування, спосіб життя і наявність шкідливих звичок, умови життєдіяльності та якість 

навколишнього природного середовища. 
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При розміщенні будівель і споруд були враховані протипожежні, санітарно-гігієнічні 

розриви.  
Відстань від межі підприємства до: 
- існуючої житлової забудови становить 89,78 м, СЗЗ АЗК з газовим модулем 

витримується.  
Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок, що на умови життєдіяльності 

населення та стан його здоров’я розміщення та діяльність підприємства не матиме впливу.  
Розрахунок оцінки ризику планової діяльності виконано згідно Методичних 

рекомендації «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» 

затверджених Наказ МОЗ 13.04.2007 № 184. 
Оцінка ризику планової діяльності на здоров’я населенні від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику виникнення канцерогенних та не 

канцерогенних ефектів. 
Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'язаних етапів, а 

саме: 
- ідентифікацію небезпеки; 
- оцінку експозиції; 
- характеристику небезпеки (оцінку залежності «доза-відповідь»); 
- характеристику ризику. 
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення виконана згідно 

вимог додатку Ж Зміни № 1 до ДБН А.2.2.-1-2003. 
Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря 

проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 
Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (НІ) згідно: НІ = ∑ HQi 
де HQi - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно формули: 
HQi = Сі / RfCf 

де Сі - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової 

забудови, мг/м
3; 

RfCf  - референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, 1 мг/м
3. 

Оцінка неканцерогенного ризику  
Перелік небезпечних неканцерогенних речовин 

Назва 
неканцерогена 

Референтна 

концентрація, мг/м
3 

Середньорічна 

концентрація, мг/м
3 

Коефіцієнт 
Небезпеки 

Пропан 65 0,0015 0,000023 
Бутан 200 0,0005 0,0000025 
Бензин 5,0 0,02 0,01 
Вуглеводні 1,0 0,1 0,1 
Діоксид азоту 0,03 0,04 0,075 
Вуглецю оксид 0,03 3 0,01 
Індекс небезпеки 0,195 

 
Характеристика коефіцієнта небезпеки об`єкта планованої діяльності – вкрай малий 

(критерії наведено у таблиці Ж.1Зміни № 1 до ДБН А.2.2.-1-2003). 
 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 
Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1 
Гранична величина прийнятого ризику 1 
Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 

збільшенню HQ 
Більш ніж 1 
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Оцінка соціального ризику планової діяльності виконана згідно вимог додатку И Зміни 

№ 1 до ДБН А.2.2.-1-2003. 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: 
Rs= CRа ∙ VU ∙ N / T (1 – N P) де: Rs - соціальний ризик, чол/рік; 
CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу; CRa=1*10
-6; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 

об’єкта з санітарно-захисною зоною. Vu = 0,36/60=0,012 
N – чисельність населення смт Куликівка, чол..; N = 5132 чол. 
Т – середня тривалість життя, років; Т = 70 років. 
Np = 0 
Тоді Rs = 1*10

-6*0,006*(5132/70)*(1-0) = 3,1*10-5. 
При Rs = 3,1*10

-5 – ризик умовно прийнятний. 
За результатами виконаних розрахунків встановлено, що рівень соціального впливу 

об’єкта мінімальний та не матиме негативних наслідків в майбутньому. 
Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл.И.1 

ДБН А.2.2-1-2003 можна визначити що рівень ризику протягом життя «умовно-прийнятний». 
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 

На АЗК передбачена система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей.  
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини. 
Безпосередньо на майданчику, де планується впровадження планованої діяльності, 

немає об’єктів архітектурно-містобудівної та історико-культурної спадщини (інформація 

наведена у п. 3.1.10 даного звіту).  
Проєктом передбачаються наступні заходи для запобігання ризику впливу планованої 

діяльності на об’єкти культурної спадщини: 
- в разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру (уламків 

посуду, кісток, знарядь праці, зброї та ін.) під час проведення будь-яких земляних робіт 

виконавець робіт у відповідності до вимог ст. 36 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити 

про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться 

земляні роботи; 
- при виявленні об'єктів або предметів культурної спадщини в межах території 

планованої діяльності, у відповідності до вимог ст. 14, ст. 38 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» необхідно забезпечити проведення археологічних розкопок та 

постановку на облік щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. 
- зупинені органом охорони культурної спадщини земляні, будівельні роботи 

відновлюються лише за його письмовим дозволом (ст. 36 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»). 
Загалом, вплив та ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, можна 

охарактеризувати як відсутні, або зневажливо малі. 
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5.6. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планові' діяльності. 
 
Під кумулятивними впливами розуміється сукупність впливів від реалізації планованої 

діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому, видів 

людської діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на 

навколишнє середовище або соціально-економічні умови, і які б не виявилися в разі 

відсутності інших видів діяльності, крім самої планованої діяльності. 
Кумулятивні ефекти можуть виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, 

які, працюючи разом протягом тривалого періоду часу поступово накопичуючись, 

підсумовуючись згодом в одному і тому ж районі, можуть викликати значні наслідки. 
Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний вплив або інші 

фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її можливість їх 

асиміляції або трансформації. 
Оцінка кумулятивного впливу на довкілля може бути проведена як за даними 

результатів безпосереднього спостереження за станом довкілля (стаціонарні пости, 

систематичні лабораторно-інструментальні вимірювання), так і на підставі даних, отриманих 

за затвердженими розрахунковими методами. При цьому, при формуванні оціночних даних 

впливу на довкілля, слід враховувати розміри та характер досліджуваної території та 

наявність на ній всіх джерел забруднення навколишнього середовища - потенційних 

вкладників у загальний (фоновий) стан забруднення. Саме фонове забруднення і буде 

характеризувати кумулятивний вплив всіх наявних на конкретній території об’єктів. 
Відповідно до п.1.4 «Порядку визначення величин фонових концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі», затвердженого Наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001 р. для кожного джерела викидів 

забруднюючих речовин (чи групи джерел підприємства або іншого об’єкта) величина 

фонової концентрації характеризує сумарну концентрацію цієї самої речовини, яка 

створюється всіма іншими джерелами забруднення підприємств та об’єктів населеного 

пункту (що мають викиди в атмосферу), за винятком тих, що розглядаються. 
В адміністративному відношенні земельна ділянка для нового будівництва 

автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією 

технічного обслуговування автомобілів знаходиться в смт. Куликівка, Чернігівської області. 
Санітарно-захисна зона від об’єкту планованої діяльності встановлюється розміром                

50 м. В межі санітарно-захисної зони не потрапляють інші промислові об’єкти, тому 

кумулятивний вплив розглядався з урахуванням фонового забруднення у відповідних 

розділах Звіту. 
Максимальний вклад підприємства в рівень забруднення атмосфери при найбільш 

несприятливих метеорологічних умовах, при яких концентрація шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі максимальна в районі впливу підприємства із врахуванням фонових 

концентрацій (тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря) на межі 

нормативної СЗЗ та на межі житлової забудови не перевищує граничнодопустимі 

концентрації забруднюючих речовин, що встановлені для населених місць. 
Отже, функціонування підприємства не створить значного негативного кумулятивного 

ефекту. 
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5.7. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливість діяльності до зміни клімату. 
 

Зміна клімату – найбільш важлива проблема людства у сфері охорони навколишнього 

середовища. Зміна клімату є нагальною загрозою екології Землі та економічному розвитку 

людства, про що підписано Рамкову Конвенцію ООН про зміну клімату представниками 150 

країн: міжнародний екологічний договір, мета якого полягає в стабілізації концентрації 

парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного 

антропогенного впливу на клімат Землі.  
Україна підписала Конвенцію в червні 1992 року, ратифікувала її в жовтні 1996 року, а 

в серпні 1997 року стала Стороною Конвенції: 1990 рік прийнятий, як базовий, для оцінки 

антропогенних емісій вуглекислого газу та інших парникових газів (ПГ), які не 

контролюються Монреальським протоколом. 
Вуглекислий газ (СО2), метан (CH4), закис азоту (N20) та озон (О3) є ПГ прямої дії, 

оскільки вони безпосередньо викликають парниковий ефект. Хоча ці гази постійно 

виробляються в атмосфері природним чином, збільшення їх концентрації останнім часом є 

значною мірою наслідком людської діяльності. Таке зростання концентрації ПГ вплинуло на 

атмосферний баланс Землі та в майбутньому може суттєво змінити клімат планети. 
Забруднення приземного шару викидами в значній мірі залежить від метеорологічних 

умов. В окремі періоди, коли метеоумови сприяють накопиченню забруднюючих речовин в 

приземному шарі атмосфери, концентрації домішок можуть різко збільшитись. Задача 

полягає в тому, щоб у ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення. Для 

вирішення цієї задачі необхідне завчасне прогнозування таких умов і своєчасне скорочення 

викидів забруднюючих речовин. 
Попередження про підвищення рівня забруднення повітря в зв’язку з очікуваними 

несприятливими метеорологічними умовами (НМУ) складають у прогностичних підрозділах 

Гідромету.  
Категорія небезпеки визначається відповідно до можливого або виявленого 

накопичення шкідливих речовин, концентрація яких може досягти або досягла рівнів, які 

перевищують максимально-разові гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. 
В числі умов, які визначають накопичування або розсіювання забруднювальних 

речовин, особливе значення мають відомості про приземні та про припідняті інверсії. 

Інверсією температури називають підвищення температури повітря із збільшенням висоти 

замість звичайного її пониження. 
Температурні інверсії зустрічаються як в приземному шарі атмосфери, починаючи від 

поверхні землі, так і у вільній атмосфері, особливо в нижньому двокілометровому її шарі. 

Інверсії температури створюють шари, які затримують розсіювання. 
Найбільша повторювальність припіднятих інверсій спостерігається в денні та ранкові 

години (у кожному другому випадку), менша їх повторювальність - у вечірні та нічні години, 

хоча і в цей час вона доволі значна - 35% - 40% від усіх випусків радіозондів. В нічний час 

найбільша повторювальність цих інверсій спостерігається у серпні-вересні. Найчастіше цей 

тип інверсій спостерігається в холодний період року. 
Об’єкт планованої діяльності не здійснюватиме викид в атмосферне повітря значної  

кількості теплоти та вологи. 
В процесі провадження планованої діяльності за видом діяльності, яка підпадає під дію 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: зберігання палива: влаштування АЗС для 

заправлення дизельним паливом автотранспорту - викид парникових газів не 
відбуватиметься. 

Викиди парникових газів передбачаються від процесів спалювання палива у 

теплогенераторній.  
Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів тепла з 

димовими газами носитиме локальний характер, забруднення атмосферного повітря незначне 

та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території. 
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Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.  
Планована діяльність не матиме суттєвого впливу на клімат, чутливість діяльності до 

зміни клімату не очікується. 
На період виконання підготовчих та будівельних робіт викиди парникових газів 

відбуватимуться за рахунок застосуванням роботи двигунів автотранспортної та будівельної 
техніки.  

За обсягами викиди парникових газів незначні, за періодом впливу – короткотривалі 

(період будівництва), тому суттєво не впливатимуть на стан клімату і мікроклімату. 
Кліматичні умови в місці розташування об’єкту планованої діяльності сприяють 

розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних 
концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок 

несприятливих  кліматичних умов не передбачається. Можливості виникнення кліматичних 

умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори відсутні. Особливі 

кліматичні умови, що сприятимуть зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності 

на навколишнє середовище, також відсутні. 
 
5.8. Транскордонний вплив. 
Майданчик планованої діяльності та зона впливу знаходяться в адміністративних 

межах Куликівської селищної ради Куликівського району. 
Вся планована діяльність проводиться виключено в межах населеного пункту                          

смт. Куликівка на території Куликівського району Чернігівської області України.  
Прямого впливу на екологічні чи соціальні рецептори інших країн не очікується. 
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ 
ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН 
ДОВКІЛЛЯ 

В якості методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля, 
та   припущень, покладених в основу такого прогнозування, використані наступні документи: 

- Екологічний паспорт Чернігівської області 2019 року, Департамент екології та 
природних ресурсів Чернігівської ОДА, електронний ресурс за посиланням 
https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15800&tp=1&pg; 

- Доповідь про стан навколишнього природного середовища Чернігівської області за 
2019 рік, електронний ресурс за посиланням 

https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15801&tp=1&pg; 
- Стан довкілля Чернігівської області. Інформаційно-аналітичний огляд, з січня по 

грудень 2020 року, Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, 

електронний ресурс за посиланням https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=16808&tp=1&pg; 
- Регіональна схема формування екомережі Чернігівської області, погоджена 

Чернігівською облдержадміністрацією від 13.02.2017 р. та затверджена восьмою сесією 
сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 23.02.2017 р., електронний ресурс за 

посиланням http://eco.cg.gov.ua/index.php? id=22805&tp=1&pg ; 
- Карти України; електронний ресурс за посиланням 

https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html; 
- Лист Чернігівського обласного центру з гідрометеорології від 12.04.2021 року                   

№ 05/1056 про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту м. Чернігів 
(додаток А.14); 

- Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від 

12.03.2021 № 04-20/685 за погодженням ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області 

від 07.06.2021 № 01-05-02-29/3100 щодо величин фонових концентрацій (додаток А.15); 
- Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від             

07.04.2021 р. №08-08/1023 щодо об’єктів ПЗФ (додаток А.16); 
- Державне агентство водних ресурсів України, електронний ресурс за посиланням: 

https://desna-buvr.gov.ua/;  
- Гігієнічні регламенти Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом Міністерства 
охорони здоров'я України №52 від 14.01.2020 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 10.02.2020 року за №156/34439, та Орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом 
Міністерства охорони здоров'я України №52 від 14.01.2020 року та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України                10 лютого 2020 р. за № 157/34440; 

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86, Гидрометеоиздат, 1987 г. 

В процесі оцінки впливу на довкілля використовувався порівняльний метод: 
– рівнів забруднення приземного шару атмосфери на межі нормативної санітарно- 

захисної зони з боку житлової забудови з Гігієнічними регламентами Гранично допустимих 
концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, 

затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров'я України №52 від 14.01.2020 року та 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 року за №156/34439, та 

Орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України №52 від 

14.01.2020 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 
157/34440. 

Також використано дані Звіту про інженерно-геологічні вишукування, які  були 

виконані ТОВ «Чернігів-будрозвідування» у вересні 2020 р. 

https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15800&tp=1&pg
https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15801&tp=1&pg
https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=16808&tp=1&pg
http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=22805&tp=1&pg
http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=22805&tp=1&pg
http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=22805&tp=1&pg
https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html
https://desna-buvr.gov.ua/
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ, 
ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) 
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ. 

Для зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище при 

будівництві та експлуатації об’єкту, запроєктовано ряд узагальнених заходів щодо 

забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які сприятимуть зниженню 

негативного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище. 
Заходи по охороні атмосферного повітря 
1) здійснення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту роботи 

обладнання, роботою контрольно-вимірювальних пристроїв;  
2) налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки 

закритим способом і автоматизація процесу заправки транспорту; 
3) постійний контроль за справністю обладнання;  
4) герметизація технологічного обладнання; 
5) застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними 

клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в 

резервуарі; 
6) використання прогресивного технологічного устаткування, обладнаного 

автоматичними системами контролю і ведення технологічним процесом в рамках заданих 

параметрів; 
7) встановлення газовирівнювальної системи, що включає установку рекуперації 

парів нафтопродуктів; 
8) провести скорочення та обгрунтування СЗЗ. 
Заходи щодо регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ). 
Заходи з регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) - це 

заходи щодо тимчасового скорочення викидів забруднюючих речовин в ті періоди часу, коли 

метеорологічні умови сприяють накопиченню в приземному шарі атмосфери забруднюючих 

речовин і різкому підвищенню рівня забруднення атмосфери. Дані заходи можна 

охарактеризувати як заходи, які мають тимчасовий характер, спрямовані на короткочасне 

зниження викидів забруднюючих речовин і не вимагають великих капітальних вкладень. 
Заходи з охорони атмосферного повітря при НМУ розробляються і виконуються 

відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів при несприятливих 

метеорологічних умовах» РД 52.04.52-85, затвердженими Державним комітетом СРСР по 

гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які 

розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України 

проводиться або планується проведення прогнозування НМУ 
Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери складаються попередження 

трьох ступенів, яким відповідають три режими роботи підприємств в періоди НМУ. 
При надходженні цих попереджень на підприємстві повинен бути виконаний комплекс 

заходів, спрямованих на зниження забруднення атмосфери: 
Заходи щодо скорочення викидів при І режимі роботи підприємства в період 

НМУ. 
Перший режим роботи підприємства повинен забезпечити зниження концентрацій 

забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 15-20%. Як правило, це 

забезпечується заходами організаційно-технічного характеру, які не призводять до зниження 

продуктивності підприємства. 
По першому режиму пропонується: 
- посилити контроль за дотриманням технології виробництва та забезпечити 

роботу технологічного обладнання згідно технологічних регламентів; 
- припинити ремонтні роботи, які пов’язані з підвищеним виділенням 

забруднюючих речовин в атмосферу; 
- заборонити роботу устаткування на форсованому режимі; 
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- підсилити контроль за герметичністю обладнання, за роботою контрольно-
вимірювальних приладів і автоматичних систем управління технологічними процесами; 

Заходи щодо скорочення викидів при ІІ режимі роботи підприємства в період НМУ. 
При другому режимі роботи підприємства заходу повинні забезпечити скорочення 

концентрацій на 20-40 %. Ці заходи включають у тому числі всі заходи, пропоновані для І-го 

режиму, а також заходи, що впливають на технологічні процеси та супроводжуються 

незначним зниженням потужності підприємства: 
- заборонити продувку та очищення обладнання, газоходів, ємностей, які 

супроводжуються виділенням забруднюючих речовин в атмосферу; 
- обмежити використання автотранспорту на території підприємства; 
- не проводити планово-попереджувальні роботи по ремонту технологічного 

обладнання та знизити продуктивність окремих апаратів та технологічних ліній, робота яких 

пов’язана із значним виділення в атмосферу забруднюючих речовин. 
Заходи щодо скорочення викидів при ІІІ режимі роботи підприємства в період НМУ. 
Третій режим роботи підприємства передбачає зниження концентрацій шкідливих 

речовин на 40-60 %, а в деяких особливо небезпечних випадках і ділянках, повне скорочення 

викидів підприємства. 
Ці заходи включають у тому числі всі заходи, пропоновані для 1-го та 2-го режиму, а 

також заходи, що передбачають скорочення викидів шкідливих речовин за рахунок 

тимчасового зниження продуктивності підприємства: 
- знизити навантаження або зупинити виробництва, які супроводжуються 

значними виділеннями забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- відключити апарати та обладнання, робота яких пов’язана зі значними викидами 

в атмосферне повітря. 
Заходи по охороні ґрунту та водних ресурсів: 
1) відведення господарсько-побутових стічних вод від будинку АЗК на локальні 

очисні споруди, до складу яких входить септик та фільтруючі колодязі ; 
2) відведення поверхневих (дощових та талих) вод на локальні очисні споруди з 

нафтосепарацією; 
3) виключення скиду в стічні води відходів з нафтопродуктами; 
4) проведення вчасного ремонту дорожніх покрівель; 
5) виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів ; 
6) огородження зон озеленення бортовим каменем, що запобігає змиву ґрунту на 

дорожнє покриття під час проливного дощу; 
7) негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском місця розливу, 

зібрання його в контейнер, забезпечення технічного огляду каналізаційної мережі, а також 

контроль за якістю стічних вод; 
8) організація регулярного прибирання території. 
9) використання нафтового сорбенту типу «Еколан-М» для аварійних розливів 

нафти. 
Заходи що до попередження та обмеження негативних впливів на геологічне 

середовище: 
1) контроль рівня нафтопродуктів показникам наповнення, які встановлені на 

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

заправного вузлу; 
3) покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу. 
4) обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними закриваючими 

механізмами, які при падінні пістолету на землю або при переповненні пального в бакові 

досягне пістолета і автоматично його закриє. 
Заходи у сфері поводження з відходами. 
1) Заходи щодо мінімізації негативного впливу відходів виробництва: 
- роздільне збирання відходів та правильна організація місць тимчасового зберігання 
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відходів; 
- оформлення документації згідно вимог чинного законодавства у сфері поводження з 

відходами та укладення договорів зі спеціалізованими організаціями на приймання та 
утилізацію відходів; 

- вчасне вивезення відходів з території підприємства; 
2) Організація місць тимчасового зберігання відходів включає в себе: 
- наявність на майданчику для накопичення відходів твердого покриття, яке запобігає 

проникненню токсичних речовин в ґрунти та ґрунтові води; 
- захист відходів від впливу на них атмосферних опадів та вітру; 
- відповідність стану ємностей, в яких накопичуватимуться відходи, вимогам 

транспортування автотранспортом. 
3) Виконання на підприємстві заходів по безпечному поводженні з відходами 

направлені на: 
- виключення можливості втрат відходів в процесі поводження з ними на території 

підприємства; 
- відповідність операцій поводження з відходами санітарно-гігієнічним вимогам; 
- запобігання виникнення аварійних ситуацій під час зберігання відходів; 
- мінімізація ризику несприятливого впливу відходів на навколишнє середовище. 
Заходи щодо впливу на здоров’я населення включають в себе: 
1) Здійснення інструментальних вимірювань параметрів викидів забруднюючих 

речовин при роботі обладнання на межі житлової забудови, яка найближче розташована від 
об’єкта планованої діяльності; 

2) Своєчасне проведення планового та попереджувального ремонту обладнання, з 
обов’язковим післяремонтним контролем шумових та вібраційних характеристик; 

3) Здійснення інструментальних вимірювань рівня шумового навантаження від 
проєктованих стаціонарних та пересувних джерел шуму на межі житлової забудови, яка 
найближче розташована від об’єкта планованої діяльності. 

Заходи по мінімізації фізичних факторів впливу (шум, вібрація) включають в себе: 
1) Застосування сучасного обладнання з низькими шумовими характеристиками; 
2) Все технологічне обладнання, яке є джерелом розповсюдження вібрацій, 

встановлювати на віброізоляторах, для поглинання вібраційних хвиль; 
3) Експлуатація інженерного та технологічного обладнання тільки у справному стані; 
4) Своєчасний ремонт механізмів вентиляційного та технологічного обладнання; 
5) Обмеження швидкості руху автомобільного транспорту по території підприємства; 
6) Контроль рівнів шуму на робочих місцях. 
Компенсаційні заходи. 
Згідно п. 2.39 ДБН А.2.2-1-2003, компенсаційні заходи - компенсація незворотного 

збитку від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення 
стану природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, 
грошове відшкодування збитків. Компенсація нанесених незворотних збитків від планованої 
діяльності здійснюється за рахунок грошового відшкодування. Розрахунки розміру 
екологічного податку виконується відповідно до Податкового кодексу України від              
02.12.2010 р. № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями), розділ VII «Екологічний податок». 

Аналізуючи види і рівні впливів на навколишнє середовище об’єкту планованої 
діяльності, можна зробити висновок, що комплекс заходів, спрямованих на запобігання, 
уникнення, зменшення, усунення визначеного негативного впливу, забезпечить дотримання 
чинних екологічних і санітарно-гігієнічних умов провадження планової діяльності. 

У випадку порушення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища підприємством будуть негайно вжиті заходи щодо усунення відповідних 
порушень та компенсовано, в установленому порядку, шкоду, заподіяну довкіллю або 
здоров’ю і майну громадян, у повному обсязі. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЄКТУ ДО 

РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 

ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ.  
 

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного 

надання переваги раціональній і превентивній безпеці. 
Оцінка аварійних ситуацій і їх наслідки для навколишнього природного середовища 

включає аналіз сценаріїв розвитку аварійних ситуацій, ймовірності їх виникнення і 

проводиться на підставі ретельного аналізу діяльності об'єкта відповідно до нормативних 

документів, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, які мали місце на 

аналогічних об'єктах. 
Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, 

розміром людських втрат і матеріальних збитків. 
Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій: 

техногенного характеру; природного характеру; соціального характеру; воєнного характеру. 
Основні небезпечні процеси на АЗК 
Основним видом робіт, пов’язаними з небезпечними речовинами, є заправка паливо- 

мастильними матеріалами пересувних автотранспортних засобів. Перелік основних 

небезпечних процесів для АЗК - приймання (зливання палива в резервуари через зливні 

муфти з автомобільної цистерни), зберігання палива в резервуарах і заправка паливом 

легкового та вантажного автомобільного транспорту через ПРК. 
Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування (порушення герметичності) 

автоцистерни з викидом бензину. У випадку утворення вибухо-пожежонебезпечної 

концентрації суміші парів бензину з повітрям і присутності «ініціатора», суміш вибухає. 

Розміри зони ураження вибуховою хвилею залежать від маси вибухонебезпечної суміші 

парів бензину, яка, в свою чергу, залежить від маси виливу. Вибух всередині автоцистерни 

по величині уражуючих факторів є менш небезпечним, ніж вибух над виливом великої 

кількості бензину, але можливі наслідки такої аварії можуть носити катастрофічний 

характер. 
Фактори впливу на обладнання з рідким паливом, які можуть призвести до аварії, 

можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні фактори: 
- переповнення резервуара (недбалість обслуговуючого персоналу, несправність 

датчиків); 
- вибух суміші парів бензину з повітрям; 
- корозія металу обладнання і трубопроводів. 
Основні небезпечні процеси під час відпуску СВГ. 
Небезпека об’єкта обумовлена наявністю на ньому небезпечних речовин - скраплених 

вуглеводневих газів (суміш пропану і бутану), які служать технологічним середовищем 

обладнання АЗК. Обидві речовини відносяться до горючих (займистих) газів 1-ї категорії 

небезпечних речовин згідно з додатком 2 «Нормативів порогових мас небезпечних речовин 

для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-3.08-02. 
Приймаючи до уваги експлуатаційні показники посудин, що працюють під тиском, 

трубопроводів, обладнання, а також фізико-хімічні властивості та особливості скраплених 

вуглеводневих газів, при виконанні технологічних операцій на газовому модулі (АГЗС) 

мають місце такі небезпечні режими роботи: 
- підвищення тиску газу понад 16 кгс/см

2; 
- наповнення посудин для зберігання СВГ понад 90% об'єму; 
- підвищення температури понад +45°С; 
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- наявність газу в повітрі робочої зони понад 20% від нижньої межі вибуховості 

(2,1% об. у повітрі). 
Потенційні види небезпеки під час відпуску СВГ є: 
- на насосі - порушення щільності фланцевих з'єднань і запірної арматури, а також 

витоки газу при руйнуванні газопроводу (розрив стику, свищ); 
- порушення щільності фланцевих з'єднань, ущільнень, гумових манжетів, 

приєднувальних пристроїв; руйнація газопроводів, вентилів тощо; 
- зливання газу в місткості зберігання - обрив гнучкого шлангу, порушення 

герметичності, витік газу з АЦСГ, підвищення тиску у резервуарі, довготривале 

спрацювання запобіжного скидного клапана. 
Небезпека виникнення аварії та аварійної ситуації може виникнути при демонтажі 

резервуарів для підготовки та проведення ремонтних та технологічних робіт, а також при 

проведенні ремонтних робіт у резервуарах. 
Експлуатація несправного устаткування, заземлення, засобів захисту від проявів 

блискавки, недотримання графіків ППР, ТО, відсутність відповідної кваліфікації 

обслуговуючого персоналу, недотримання на території АЗК «Правил пожежної безпеки» 

також може призвести до виникнення аварійної ситуації. 
Перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку імовірних 

аварій:  
- перенаповнення резервуарів, експлуатація негерметичного обладнання; 
- відмова обладнання (корозія, зношування деталей, прокладок, деформація, 

закінчення терміну служби); 
- порушення термінів ППР, ТО та їх низька якість; 
- порушення режимів ведення процесу (тиск, температура, швидкість зливання, 

рівень наповнення); 
- помилки дії персоналу (низька якість підготовки, відсутність досвіду); 
- зовнішні фактори (транспортні аварії, тощо). 
Залежно від характеру розгерметизації та інших умов аварії можуть розвиватися у виді 

вибуху парів і газів, пожежі виливу, «вогняної кулі». 
Причини пожеж і вибухів: 
- відкритий вогонь: запалений сірник, лампа, проведення ремонтних робіт із 

джерелом відкритого вогню; 
- іскра: виконання робіт сталевим інструментом, експлуатація несправного 

електрообладнання та будь-яка іскра незалежно від її походження; 
- розряди статичної електрики: порушення системи захисту від статичної 

електрики, грозові розряди, блискавка (при несправності конструкції грозозахисту) можуть 

викликати пожежі і вибухи; 
- природні катаклізми. 
Заходи для запобігання чи пом`якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля. 
Механічне ушкодження, корозійний і втомний знос цистерни - відповідно до норм і 

правил автоцистерна періодично піддається технічному огляду і неруйнівному контролю 

властивостей металу (діагностиці) із записом в паспорті цистерни (посудини). 
Підвищення тиску в автоцистерні - кожна автоцистерна обладнана дихальним 

клапаном, що забезпечує зрівнювання тиску всередині цистерни з атмосфери. 
Різке підвищення тиску в автоцистерні можливе у випадку вибуху чи пожежі всередині 

цистерни. Кожна автоцистерна обладнана пристроями заземлення для зняття статичної 

електрики і запобігання розряду, який може стати ініціатором вибуху чи пожежі. 
Вибух і пожежа в автоцистерні - заземлення автоцистерни запобігає електростатичному 

розряду, який може стати ініціатором вибуху чи пожежі. 
Руйнування при зіткненні і перекиданні цистерни - водій зобов’язаний дотримуватися 

правил безпеки при переміщенні і фіксуванні автоцистерни. 
Усі працівники АЗК повинні виконувати умови утримання території АЗК і приміщень 

магазинів у належному санітарному стані, дотримуватися правил пожежної та екологічної 
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безпеки, правил користування засобами вимірювальної техніки, вимог нормативно-правових 

актів до охорони праці, продажу нафтопродуктів, супутніх товарів, а також торговельного 

обслуговування споживачів. 
Для захисту обладнання від статичної електрики всі металеві конструкції АЗК 

приєднуються до контуру захисного заземлення. 
Для заземлення використовується нульовий провід і сталеві труби електропроводки. 

Злив палива здійснюється через окремо обладнаний зливний колодязь, обладнаний 

необхідними запобіжними пристроями. На кожній секції резервуара встановлені дихальний, 

приймальний і відсічний клапани. 
Блискавковідводи приєднані зварюванням до контуру заземлення. 
Розроблено правила безпечної експлуатації обладнання АЗК та проведення вогневих 

робіт. 
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 

виникненні аварійних забруднень атмосферного повітря. 
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» необхідно 

розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вживати заходи для 

ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря. 
Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 

виникненні аварійних забруднень водних ресурсів. 
При виникненні аварійних забруднень водних ресурсів суб'єкт господарювання 

повинен своєчасно проінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, а також проведені роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які 

можуть спричинити погіршення якості води, у відповідності до вимог статті 44 Водного 

кодексу України. 
У разі забруднення підземних вод необхідно вжити заходи щодо встановлення 

причини, з яких це сталося, і за пропозиціями відповідних державних органів влади 

впровадити відповідні заходи щодо їх відтворення. 
В аварійних ситуаціях, пов'язаних з їх забрудненнями, що можуть шкідливо вплинути 

на здоров'я людей і стан водних екосистем необхідно негайно розпочати ліквідацію її 

наслідків і повідомити про аварію центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 

водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласну державну 

адміністрацію та відповідну раду. 
Заходи реагування при виникненні надзвичайної екологічної ситуації. 
Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла 

надзвичайна екологічна ситуація. 
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій 

місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що 

потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. 
У разі оголошення на території планованої діяльності зони надзвичайної екологічної 

ситуації необхідно: 
- неухильно дотримуватись встановленого правового режиму зони надзвичайної 

екологічної ситуації; 
- провести мобілізацію ресурсів та зміну режиму роботи підприємства з метою 

проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт; 
- вжити заходів щодо нормалізації екологічного стану на території планованої 

діяльності. 
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Заходи запобігання чи пом’якшення впливу на довкілля та заходи реагування при 
виникненні аварійних забруднень земель. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону земель» необхідно своєчасно 
проінформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
про стан, деградацію та забруднення земельних ділянок. 

У разі можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі 
аварійними викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої державної 
адміністрації або органу місцевого самоврядування проводитимуться постійні або періодичні 
обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного впливу 
на здоров'я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому. 

У разі наявності у підприємства об'єктивної інформації про виникнення або загрозу 
виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру необхідно надати 
її Мінприроди, ДСНС та її територіальним органам та обласній держадміністрації у 
відповідності до вимог пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 р. № 391. 

Заходи реагування на аварійні ситуації, спричинені сейсмічними чинниками. 
Оцінювання можливості виникнення аварійної ситуації на території планованої 

діяльності внаслідок дії сейсмічного чинника можливе порівнянням бальності виникнення 
землетрусу в цій місцевості і ступеня руйнування обладнання при даній інтенсивності за 
шкалою MSK-64, яка аналогічна шкалі Ріхтера, але супроводжується описом можливих 
наслідків для кожного балу. 

Землетрус характеризується необхідністю пошуку постраждалих, забезпечення доступу 
рятувальників і рятування людей, надання першої невідкладної медичної допомоги тощо. 

Складність проведення рятувальних робіт обумовлена великою кількістю 
постраждалих людей, які опинилися в завалах, необхідністю виконання складних інженерних 
робіт та загрозою подальшого руйнування.  

Особливі вимоги ставляться до безпечного ведення рятувальних робіт у зонах 
руйнувань. 

У разі виникнення землетрусу необхідно: 
- створити всі умови, організувати постійний контроль за виконанням 

рятувальниками належних заходів щодо їх безпеки, забезпечити своєчасне надання допомоги 
постраждалим рятувальникам; 

- встановити наявність постраждалих, їх кількість та, за можливості, стан; характер 
та межі зони руйнувань; можливість подальшого руйнування конструкцій; розміщення у зоні 
надзвичайної ситуації небезпечних об'єктів; наявність небезпечних факторів (вогонь, 
підтоплення, витік газу, попадання води в завал, наявність обірваних електромереж під 
напругою тощо) та ступінь їх загрози; наявність та стан шляхів транспортування 
постраждалих з небезпечної зони; 

- спільно з підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
провести пошуково-рятувальні роботи, а саме: візуальне обстеження постраждалої території, 
опитування очевидців та врятованих постраждалих; прослуховування завалів; обстеження 
пошкоджених (зруйнованих) будівель та споруд. 
 

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.  

Наявність технічної документації, законодавчої та нормативної бази, проведення та збір 
певних обсягів досліджень стану компонентів навколишнього середовища дозволило 
обгрунтувати можливий очікуваний вплив на навколишнє середовище та підготувати Звіт з 
оцінки впливу на довкілля.  

В процесі підготовки звіту особливих труднощів не виникало окрім опису залишкового 
впливу на стан біоценозу внаслідок настання аварійної ситуації, таких як інтенсивності 
впливу, термін відновлення біоценозу, тощо. 

Інших суттєвих труднощів щодо технічних недоліків, та відсутності достатніх 
технічних засобів та знань у процесі розробки звіту не виникало. 
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10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.  
 
Повідомлення про плановану діяльність «Нове будівництво автомобільного 

заправного комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, станцією технічного 

обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт. Куликівка, Чернігівської області 

з виділенням черговості: 1-ша черга - будівництво газовою модуля, 2-га черга 

будівництво автомобільного заправного комплексу, 3-тя черга будівництво станції 

технічного обслуговування автомобілів та мийки» (реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності № 20213257602), що підлягає оцінці впливу 

на довкілля опубліковано в засобах масової інформації: 
- В районній газеті «Поліська правда» від 25.03.2021 №12 (8748) (копія публікації 

представлена у додатку А. 18);  
- В обласній газеті «Чернігівщина» від 02.03.2021 №12 (830) (копія публікації 

представлена у додатку А. 19).  
 
Також, Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності                       
№ 20213257602), розміщено на дошках оголошень та інформаційних стендах:  

- Куликівської селищної ради за адресою: вул. Миру, 67, смт. Куликівка;  копія 

Акту про розміщення Повідомлення представлена у додатку 20, фотофіксація представлена у 

додатку 21; 
- Дошці оголошень за адресою: вул.. Миру, 100, смт. Куликівка; копія Акту про 

розміщення Повідомлення представлена у додатку 22, фотофіксація представлена у додатку 

23; 
- На сайті уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля – 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 
 
У відповідності до п.7 ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 

20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість але можливість надавати зауваження і 

пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  
 
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (лист 

від 26.04.2021 № 06-07/1209) повідомляє, що протягом 20 робочих днів з дня офіційного 

оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, щодо нового будівництва 

автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, 

станцією технічного обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в смт. Куликівка, 

Чернігівської області з виділенням черговості: 1-ша черга - будівництво газовою 

модуля, 2-га черга будівництво автомобільного заправного комплексу, 3-тя черга 

будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та мийки (реєстраційний 

номер справи 20213257602 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) до Департаменту 

надійшло зауваження до планованої діяльності, щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від Департаменту 

культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 23.04.2021 № 15-1287/8 (копії листів представлено у додатку 24). 
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Назва 
документу Зміст зауваження Відповідь 

Лист 

Департаменту 

культури і 

туризму, 

національностей 

та релігій 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

23.04.2021  
№ 15-1287/8 

«Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської 
облдержадміністрації, як орган виконавчої влади у 

сфері охорони культурної спадщини в 

Чернігівській області, повідомляє всіх, кого це 

може стосуватись, що безпосередньо на території 

провадження планованої діяльності щодо 

будівництва автомобільного заправного 

комплексу в смт. Куликівка археологічне 
обстеження не проводилося; об’єкти 

археологічної спадщини наразі тут не відомі, але 

їх наявність можлива. 
З метою запобігання негативних наслідків 

планованої діяльності, а саме знищення чи 

пошкодження можливих об’єктів археологічної 

спадщини, вимагаємо передбачити проведення 

археологічної розвідки в зоні запланованих робіт. 
Попереджаємо, що у відповідності до вимог ст. 

37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», з метою захисту об’єктів археології, в 

тому числі тих, що можуть бути виявлені, надання 

земельних ділянок здійснюється за погодженням 

відповідних органів охорони культурної 

спадщини згідно із законом (ч.3); щойно виявлені 

об’єкти культурної спадщини до вирішення 

питання про їх реєстрацію як пам’яток підлягають 

охороні відповідно до вимог цього Закону (ч. 2); 

будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, 

що можуть призвести до руйнування, знищення 

чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, 

проводяться тільки після повного дослідження 

цих об’єктів за рахунок коштів замовників 

зазначених робіт (ч. 1). 
Враховуючи наведене вище, Департамент 

звертає увагу на неприпустимість проведення 

земляних робіт в межах території планової 

діяльності до проведення археологічного 

обстеження та отримання відповідного фахового 

висновку. 
У випадку виявлення об`єкта археологічної 

спадщини проєктну документацію необхідно 

погодити з Департаментом культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської 

облдержадміністрації через Центр надання 

адміністративних послуг. 
 

 
За результатами 

наукового 

археологічного 

дослідження ДП 

«Науово-дослідний 

центр «Охоронна 

археологічна служба 

України» Інституту 

археології НАН 

України від 

10.06.2021 № 134-
в/24-21: археологічні 

матеріали не виявлені 

(лист представлений 

у додатку 25). 
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11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ.  
 

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої 

діяльності. 
Моніторинг стану атмосферного повітря проводиться з метою оцінки впливу викидів 

забруднюючих речовин від джерел планованої діяльності на стан приземного шару 

атмосферного повітря в районі розташування об’єкта. 
Контроль якості повітря здійснюється один раз на рік на межі санітарно-захисної зони 

об’єкта (зі сторони, де розташована найближча житлова забудова). 
Контроль забруднення атмосферного повітря включає в себе: 
- відбір проб атмосферного повітря на вміст забруднювачів, які контролюються; 
- лабораторні вимірювання; 
- оцінка результатів лабораторних вимірювань. 
Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин які контролюються, 

здійснюються з залученням лабораторій з підтвердженою компетентністю на виконання 

вимірів, згідно з вимогами законодавства України. 
Відбір проб атмосферного повітря супроводжується спостереженнями за основними 

метеорологічними чинниками, які визначають перенесення і розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі (атмосферні явища, температура і вологість повітря, 

швидкість і напрям вітру). 
Моніторинг фізичного забруднення від планованої діяльності включає проведення 

натурних замірів акустичного впливу на межі найближчої до об’єкта житлової забудови. 
Заміри акустичного впливу здійснюються з залученням спеціалізованих організацій, які 

мають відповідні чинні свідоцтва про акредитацію. 
Результати замірів записуються в робочий журнал і в протокол досліджень. 
Контроль у сфері поводження з відходами. 
Контроль місць утворення, тимчасового зберігання і видалення відходів під час 

провадження планованої діяльності необхідно здійснювати у відповідності до вимог Закону 

України «Про відходи», з метою визначення та прогнозування впливу відходів на 

навколишнє природне середовище, своєчасного виявлення можливих негативних наслідків, 

та їх відвернення і подолання. 
Проведення контролю організації місць тимчасового зберігання та селективного збору 

відходів, є необхідною основою виконання екологічних, санітарних та інших вимог у сфері 

поводження з відходами. 
Підприємство під час реалізації планованої діяльності зобов’язане здійснювати 

первинний облік відходів. Первинний облік відходів проводиться відповідно до типових 

форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням 

технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої 

документації. При заповненні форми відповідальні виконавці використовують прибутково-
видаткові документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, 

накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського 

обліку, документи на вивіз відходів з підприємства тощо). 
Моніторинг забруднення водного середовища. 
Контроль забруднення водного середовища включає в себе: 
- відбір проб води на вміст забруднюючих речовин, які контролюються; 
- лабораторні дослідження; 
- оцінка результатів лабораторних досліджень. 
Відбір проб та лабораторні дослідження забруднюючих речовин, які контролюються, 

здійснюються з залученням лабораторій, які мають відповідні чинні свідоцтва про 

акредитацію. 
Результати спостережень записуються в робочий журнал і в акт відбору проб. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗРАХОВАНЕ 

НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ.  
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙВ» має намір провадження планованої 

діяльності - Нове будівництво автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, 

мийкою автомобілів, станцією технічного обслуговування автомобілів по вул. Миру, 

151а, в смт. Куликівка, Чернігівської області з виділенням черговості: 1-ша черга - 
будівництво газовою модуля, 2-га черга будівництво автомобільного заправного 

комплексу, 3-тя черга будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та 

мийки». 
Провадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці площею 

0,7000 га; кадастровий номер 7422755100:01:002:0250; на підставі витягу з Державного 

земельного кадастру (НВ-7420535382021, від 12.04.2021) – земельна ділянка - приватна 

власність ТОВ «ЛЕЙВ». 
Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 

на довкілля (стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», частина 3, п.4. 
Планованою діяльністю передбачається будівництво автомобільного заправного 

комплексу з газовим модулем почергово: 
- І черга - із комплексу для заправки газобалонних автомобілів АГЗС (стаціонарний 

заправник газу СВГ); 
- ІІ черга - багатопаливна АЗК із приміщенням оператора для сервісного 

обслуговуванням водіїв та навісом;  
- ІІІ черга - будівля СТО із мийкою. 
Стаціонарний заправник газу (СЗГ) ємністю 19,9 м

3 призначений для заправки 

автотранспорту зрідженим/скрапленим вуглеводневим газом ЗВГ (СВГ)                               

пропано-бутанової суміші по ГОСТ 17578 (СУГ: сжиженный углеводородный газ) і ДСТУ 

4047-2001: 
- блок прийому та зберігання ЗВГ: резервуар ємністю 19,96 м

3 з запірно-захисною 

арматурою, насосний агрегат LPG РК2 і система обв'язки трубопроводів, 
- колонка газороздавальна типу «Шельф 100-1 LPG», 
- шафа автоматики. 
Резервуарний парк АЗК складається з 2 підземних трьох секційних резервуарів 

V=2х50м
3: 
- І резервуар: секція з бензином А-92 V=25 м

3
, секція з бензином А-95 V = 15 м

3, 
секція для збору аварійного проливу V=10 м

3; 
- ІІ резервуар: секція з дизпаливом V=25 м

3
, секція з бензином А-95-Преміум                        

V =15 м
3
, секція для збору аварійного проливу V=10 м

3. 
 
В будівлі СТО розташовуються:  
- адміністративно-побутові приміщення для працівників всього комплексу та 

адміністрації,  
- приміщення теплогенераторної та приміщення інженерного забезпечення. 
- мийка автомобілів; 
- дільниця ТО і ПР; 
- пост розвалу-сходження коліс (знаходиться на дільниці ТО); 
- пост діагностики автомобіля (знаходиться на дільниці ТО ). 
 
Режим роботи об’єктів на комплексі: 
- АЗК - 365 днів на рік , цілодобово; тривалість зміни – 8 годин; 1 чол. в зміну (три 

зміни) оператор-заправник, касир – 1 чол.; 
- Газовий модуль - 365 днів на рік , цілодобово; тривалість зміни – 8 годин; 1 чол. в 

зміну (три зміни) оператор-заправник; 
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- СТО - 250 днів на рік; тривалість зміни – 8 годин; кількість змін – 3 зміни;  

кількість працюючих – 5 чол./зміну. 
У Звіті з ОВД проведена якісна та кількісна оцінка впливів на довкілля об’єкту 

планованої діяльності в регіоні його розміщення. 
Даний підрозділ - резюме нетехнічного характеру - містить коротку інформацію про 

потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до запропонованої 

діяльності. Також надаються відповідні заходи по зниженню негативних екологічних та 

соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації об’єкту 

планованої діяльності. 
 
Опис об’єкта планованої діяльності. 
Види діяльності ТОВ «ЛЕЙВ» - є роздрібна торгівля пальним; техобслуговування та 

ремонт моторних транспортних засобів.  
Стаціонарний заправник газу призначений для заправлення автомобілів зрідженим 

(скрапленим) вуглеводневим газом. 
До складу колонки входять фільтри, призначені для очищення зрідженого природного 

газу по ГОСТ 27578 від механічних домішок, відділення парової фази, визначення об'єму 

разової дози зрідженого природного газу, приведеного до нормальних умов при заповненні, 

підрахунку вартості заправки і вимірювання сумарного об'єму виданого газу. 

Продуктивність колонки - 50 л/хв. Керування заправною колонкою - автоматичне з 

операторської.  
Річний обсяг ЗВГ - 1314 м

3 . Пропускна здатність -120 авт./добу. 
 
На АЗК з газовим модулем виконуються такі основні технологічні процеси: приймання 

палива із автомобільного транспорту; зберігання палива у резервуарах та відпуск палива 

споживачам в автомобілі різних типів.  
Доставка нафтопродуктів здійснюється автоцистернами, із яких паливо через 

швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливається в підземні резервуари. 
Резервуари для зберігання бензинів та дизельного палива – двостінні; обладнані 

системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з 

клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при 

зливі нафтопродуктів. Заправка автотранспорту бензином і дизельним паливом здійснюється 

двома дворукавними паливорозподільчими колонками. 
Максимальний річний обіг нафтопродуктів через АЗК становить бензин - 857 м

3 
дизельне паливо – 584 м

3
. Пропускна здатність -125 авт./добу.  

На АЗК передбачено надання сервісних послуг водіям та пасажирам.  
Для мийки автомашин передбачена оборотна система водопостачання з використанням 

установки рециркуляції води, яка оснащена високоякісними фільтрами з механічним і 

хімічним очищенням води. 
Режим роботи АЗК цілодобовий, 365 днів на рік в три зміни по 8 годин. 

Обслуговуючий персонал працює позмінно, загальна кількість працівників АЗК - 21 чоловік. 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля. 
Повітряне середовище. 
В процесі будівельно-монтажних робіт буде відбуватися тимчасовий вплив на 

навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну продуктами спалювання 

пального при роботі будівельних машин та механізмів. 
При експлуатації АЗК забруднення атмосфери відбувається за рахунок викидів 

забруднюючих речовин від технологічного обладнання. Основними джерелами викидів 

забруднюючих речовин, є викиди парів бензину, дизельного палива, пропану та бутану при 

проведенні зливо-наливних операцій, зберігання нафтопродуктів та СВГ в резервуарах, 

проведення регламентних робіт. Впродовж року в атмосферу потраплятимуть до 2,2848 т 

забруднюючих речовин. 
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При проведенні підготовчих, будівельно-монтажних робіт та експлуатації АЗК 

заплановано ряд природоохоронних заходів, які забезпечать мінімальну кількість викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Аналіз результатів розрахунку розсіювання забруднення атмосферного повітря показав, 

що по забруднюючих речовинах, що викидаються при експлуатації об’єкту, максимальні 

приземні концентрації на межі житлової забудови та на межі СЗЗ з урахуванням фонових 

концентрацій очікуються в межах встановлених ГДК населених місць. 
Клімат та мікроклімат. 
Негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату у результаті планованої 

діяльності не очікується. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню 

інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 
Відходи. 
В процесі проведення будівельно-монтажних робіт очікується утворення відходів в 

кількості 0,99 т та 125 м
3 (демонтаж) за період будівництва.  

При експлуатації АЗК утворюватимуться відходи в кількості 53,26 т/рік. 
Кількість утворення промислових та побутових відходів, що утворюватимуться при 

провадженні планованої діяльності, залежить від реальної інтенсивності завантаження 

обладнання, ступеня зносу обладнання та устаткування, та може відрізнятися у різні роки. 
Утворювані відходи підлягають роздільному збиранню, зберіганню та вчасному 

вивезенню з будівельного майданчика. Періодичність вивезення залежить від класу 

небезпечності, їх фізико-хімічних властивостей, кількості та місця установки контейнерів 

для тимчасового зберігання відходів, норм граничного накопичення, техніки безпеки, 

вибухо- та пожежонебезпечності. 
Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та 

раціонального використання їх у господарстві, передаються спеціалізованим організаціям, 

що займаються збиранням, заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини. 
Небезпечні види відходів передаються організаціям, що мають ліцензію на 

провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами 

(відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності»), видану Міністерством екології та природних ресурсів України. 
При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними 

нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим підприємствам, 

забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище. 
Водне середовище. 
Об’єкт планованої діяльності будуватиметься поза межами прибережних захисних смуг 

водних об'єктів. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. 
Джерело водопостачання об’єкта – централізований водопровід смт. Куликівка, у 

відповідності до отриманих технічних умов КП Куликівське ВУЖКГ. 
Річне загальне водоспоживання АЗК становить 0,97455 тис. м

3. 
Відведення господарсько-побутових стоків від будівлі АЗК – передбачається на 

локальні очисні споруди господарсько-побутових стоків (септик потужністю 1,5 м
3
/добу), з 

наступним скидом на фільтруючі колодязі. 
Поверхневі (дощові) води організовано збираються з території АЗК мережею 

приймальних лотків з відводом на локальні очисні споруди дощових вод: сепаратор 

нафтопродуктів, з наступним скидом очищених зливових вод в резервуар накопичувач з 

подальшим використанням на полив території або вивозом в місця узгоджені з виконавчою 

владою за погодженням з відповідними службами. 
На мийці машин застосовується система оборотного водопостачання мийки автомобілів 

з очисними спорудами; мийні води, які утворюються в процесі мийки автомобілів проходять 

очищення на очисних спорудженнях фірми Aguarius; використовуються повторно у системи 

мийки; без скиду мийних вод у мережі каналізації. 



92 
 

Після певного періоду (50 циклів використання оборотної води) відпрацьована вода 

буде вивозитися для подальшої утилізації силами підприємств, які мають відповідну 

ліцензію Мінприроди України та внесені у Реєстр об’єктів оброблення та утилізації відходів. 
Проєктні рішення забезпечують відсутність негативного впливу на водні ресурси. 
Шум та вібрація. 
В період будівельно-монтажних робіт джерелами шуму будуть будівельна техніка та 

автотранспорт, задіяні при будівництві. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності 
основним джерелом шуму буде технологічне обладнання АЗК, а також автомобільний 
транспорт. 

Шум та вібрація відповідають вимогам діючих санітарних та природоохоронних 
норм. Проєктом передбачаються заходи для забезпечення акустичного комфорту та 
зниження вібрацій на території підприємства і у житловій забудові. 

Геологічне середовище та ґрунти. 
У період будівництва передбачаються заходи щодо збереження грунтово-рослинного 

шару з наступним його використанням за призначенням. 
Запланована діяльність відбуватиметься на майданчику, вид використання землі якого: 

під цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  
При дотриманні прийнятих проєктом технологічних рішень вплив 

на стан ґрунтів зведений до мінімуму. 
Рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду. 
Ділянка планованої діяльності будівництва передбачається в межах населеного пункту 

– антропогенно-трансформованої території, на якій відсутні природні комплекси, об’єкти 

природно-заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання 

рідкісних рослин тощо. 
Будівництво і експлуатація об'єкту планованої діяльності при дотриманні вимог з 

охорони довкілля матиме мінімальний шкідливий вплив на рослинний та тваринний світ та 

їх біорізноманіття. 
Соціальне середовище. 
Експлуатація та будівництво об'єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан 

здоров’я населення на прилеглій території. 
Взаємодія із місцевим населенням матиме позитивний характер, так як при новому 

будівництві АЗК будуть створені додаткові робочі місця.  
Транскордонний вплив не передбачається. 
Ризик виникнення аварійних ситуацій зведений до мінімуму при дотриманні правил 

пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, своєчасному проведенні планово- 
попереджувальних ремонтів. 

Залишкові впливи на навколишнє середовище в цілому будуть перебувати в межах, що 

регламентуються вимогами чинного природоохоронного законодавства України. 
Замовник зобов’язується здійснювати проєктні рішення відповідно до норм та правил 

охорони навколишнього середовища та вимог екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки на 

всіх етапах будівництва та експлуатації. 
Враховуючи вищенаведене, представляється можливим вважати, що провадження 

планованої діяльності не призведе до погіршення існуючого екологічного стану у районі 

планованої діяльності. 
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13. СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.  
 
1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року №2059 ІІІ; 
2. ПКМУ від 13.12.2017 р. №1026 «Про затвердження Порядку передачі 

документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»; 
3. ПКМУ від 13.12.2017 р. №989 «Про затвердження порядку проведення 

громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»; 
4. ПКМУ від 13.12.2017 р. №1010 «Про затвердження критеріїв визначення 

планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення 

розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»; 
5. ПКМУ від 03.09.2009 року №928 «Перелік об’єктів культурної спадщини 

національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України»; 
6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 року №1264-ХІІ; 
7. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.2001 року 

№2556-Ш; 
8. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р, №187/98-ВР; 
9. Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 

населення» від 24.02.1994 року №4004—ХІІ; 
10. Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 

22.02.2002 року №2918-Ш; 
11. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 року №962-ГУ; 
12. Водний Кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, 

ст.189, зі змінами); 
13. Земельний кодекс України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002,                      

№ 3-4, ст.27) зі змінами; 
14. Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернігівської 

області станом на 01.01.2019 року, складеного Департаментом екології та природних 

ресурсів Чернігівської ОДА; 
15. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; 
16. ДБН В.2.5-20-2018 «Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання»; 
17. ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» 
18. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 
19. ДБН В.2.5-75: 2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 
20. ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму»; 
21. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від 

шуму сельбищних територій», затверджений Наказами Мінрегіону України № 306 від 

10.07.2013 р. (чинний з 01.01.2014 р.). 
22. ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 
23. ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових, 

снігових вод з території міст та промислових підприємств»; 
24. ГОСТ 27578-87 «Гази вуглеводневі скраплені для автомобільного транспорту»; 
25. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 за № 173 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404. ДСП-173-96; 
26. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць» від 14 січня 2020 року N 52: Гігієнічні регламенти гранично допустимих 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34439.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34439.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34439.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34439.html
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концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць; 
Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць; 
27. «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел», затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року; 
28. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86; 
29. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами. Український науковий центр технічної екології. 

Донецьк, 2004 рік; 
30. «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах 

от неорганизованных источников в атмосферу» Донецк, «УкрНТЕК» 1998; 
31. «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», 

Донецьк, «УкрНТЕК» 1999 р; 
32. Руководство по инвентаризации  выбросов  загрязняющих  веществ  в  

атмосферу ЕМЕП/ЕАОС-2013. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook-2013; 
33. Методичні рекомендації «Оцінка ризику для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря», затверджені наказом МОЗ України № 184 від 

13.07.2007 року; 
34. Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений Державним комітетом 

України по стандартизації метрології та сертифікації від 29 лютого 1996 року N 89, із 

змінами і доповненнями, внесеними наказами Держкомстату України від 30 березня 2000 

року N 252, від 22 січня 2008 року N 18 
35. Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК005-96 «Класифікатор 

відходів», затверджені наказом Держстандарту від 8.02.1996 №89. 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34440.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34440.html
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 

Куликівськох селищної ради 
ВІД 25 березня 2016 року №32

/ _  '
____28 ^ А ^року

На приєднання
«Будівництво автомобільного заправного комплексу з газовим .модулем, мийкою 
автомобілів, станцією технічного обслуговування автомобілів по вуд,. Миру, 
151-а в смтКуликізка Чернігівської області з виділенням черговості:
1- ша черга - будівництво газового модуля:
2- га чеога - будівництво автомобільного- заправного комплексу;
' -тя чеога - будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та
мийки»,

(найменування об'єкта будівництва)

децентралізованих систем водопостачання з» ' ас-деаідвеяення 
С:ЧТІУЛИКІВК5 чернігівської області,

(найменуваннянаселеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
1. ЗамсвникТовариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙЕ ■
2. Найменуванняоб' ектабудізництва«Будівництво автомобільного -

комплексу з газовим модулем, мийкою автомобілів, Станцією технічного 
обслуговування азтомобіліз по зул.. Миру, 151-а а емткуликівка Чернігівської 
області з виділенням черговості:
1 ; чеога - будівництво газового модуля;
»■та черга - будівництво автомобільного заправного комплексу;
->-тя черга - будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та
мийки».

3. Місцезнаходженняоб'єктабудівництвавул. Миру, 151-а в смтКуликівка 
чернігівської області

4..Вид будівництва (нсвебудізництво, реконструкція)
Нове будівництво.

5. Проектнаорганізація (найменування, місцезнаходження,
М телефону, П.І.5. ГІПа) ПП «АРДІ КА», юр. Адреса: м. Чернігів, вуя. 
Чернишевського, 15-А/15, тел. ./факс (0462)601-698 ______ __________

6. Нормативнітерміни:
Проектування______проектування_____.
Будівництва ___________ _______________________________________
Зведенняоб'єктабудівництва в експлуатацію _________________

7. Оріентовнакошториснавартістьоб’єкта __________ тис.гри.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

і. Потреба у воді 4,9 куб. м./добу, максимальні 
витрати 0,53 л/сек.
Зідпуск води проводиться: цілодобозо/за графіком з _д_ до __
годин. •" " “
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т
Зої щоподається, відповідаєнормйтивнимвимогам до

питної еодиД Сан ПиН 2,2 .А-171-18 О  С Сс'? С/~ &-У
(повністю, є відхилення за показниками 

>3. Місцемрідк/ючення _до водопро^дйоїмережі Д/3. Місцемрідкяючення до водопровддаоїмережі Д 9 £ _  
0С4,/, С. С&Г&ІҐ  г£

/ г : мм

з тиском у точціподключенНЯВІД 6дід // Т  до атм. (кгс/к з .с м)
X

4. Мережа
(кільцева, тупикова

_ >5 'ір дільницімережі, яка проектується^ встановити-: ^ Р  4?-££г с-с-б-с 
‘7/1<£..

(пожежнігідранти, водорозбірні КОЛОНКИ ТС#)) '

6. Рекомендованийматеріал для труб вводу ____П£ ^

7. Глибиназакладання_1,8__ _ м  (згідноізДБН 8,2.5-74:2013).

/78. На водопровідномувводізвдомірнийвузолобладніаяги, <£У-.

(місце устанбвкй(місце установки, тип водолі^шіьдака, діаметрйр г 
іу О/ (с. / Т і  ^  с /  __ Г

9. Ссобливіумови

(необхідністьбудівйиідтва^езервуарівчистої води, 
ікачувальнихпристроїв, установки діафрагм, обмежувачіавитрат 
води, регуляторіатиску, використання систем оборотного та

повторного прсмислоаоговодопостачаннятсщо)
/1

10. Точка Молоділу Є €&У'! У>■^/УЇ'С ї'іР  І УгУ р

/р? ІУ У  ЗрЫ /Р ^  р£/Р іуі'7/1Й. Т
Х  УМОВИ ВОДОЕЙДВЕДЕННЯ

& 7 к  / 'Є с г т
г^Со? &

1. Санітарно-технічніпоказникистічних вод:
а) середньодобовескиданнястоків4,5куб.м/добу;
б) максимальвескиданнястоків2,53 л/сек.;
а) коефіцієнтнерівномірностИ,5; ____
г) 5СК5 від ■— -— мг/л до м г/л;
ґ) характернингредієнтистічних вод, токсичні та шкідливі 

речовини і їхграничнодопустиміконцентрації в стоках (у 
контрольному колодязі і з місціпідключенняокремо ДЛЯ кожної
точки скиду стічних вод):

не більше мг/л;

не більше мг/л тощо.

Концентрація солей зажкихметаліз повинна відповідати нормам, 
якіастановлені Правилами прийманнястічних вод підприємств у 
комуна іІЬНІ тз відомчісистемиканалізаціїнаселенихпунктів 
України, затвердженими наказом ДержбудуУкраїнивід 19 лютого
“.302 року N 37, зареєстрованими в Мін'юстіУкраїни 26 квітня 2002
доку за N 403/6691.
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/ л *

За іншимипоказникамистічні води псвиннізідповідативимогам 
Д5Н 8.2.5-75:2013, Правилам прийманнястічних вод підприємству 
ему пальні та відомчісистемиканалізаціїнаселенихпунктів
‘країни, затвердженим наказом ДержбудуУкраї.чивід 19 лютого 
2602 року N 3і '  зареєстрованим в Мін'юстіУкраїни 26 квітня
2902 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання

_____  {наззанаселеного пункту), Правилам користування
системами централізованогокомунальноговодопостачання та 
зодовідзедення в населених пунктах України, затвердженим наказом 
;іністерства з питаньжитлово-комунальногогоїподарстваУкраїни 
зід 27 червня 2008 року N 198, зареєстрованим з Міністерстві 
юстиціїУкраїни 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Для дотриманнявимог пункту 1 необхіднепроведення на 
найданчикуоб!єктабудівництаа таких будівел'ьно-монтажнихробіт та 
вжиттяорганізаційно-технічнихзаходів:

5) __і____________ ІІЇ/І.____________ __________________________
5 ) ________________— - ...:______________ _____________________

3. Місцемприєднаннявипускусистемиводовідведення до
комунальноїмережізодовідведення Д = ,—  ми є ____ — .........

4. Точка розподілу є .____________________________

3. Особливіумови ______ _______________________
кесбхідністьобладнаннявипускурешіткою, усереднювач'ами, 
зимірювачамивтоатс~окіз, пробовідбірникамиединогоабо 
ооздільноговипусківпромислових, зливових і побутовихстокіз, 
л.окальнихочиснихспорудпромисловихстоківтощо на території 
підприємства, обладнаннякентрольнихколодязівтощо).

6. Поверхневі, дренажні, умовночисті, агресивні стоки і 
осади локзльнихочиснихспоруд у господарсько-побутову систему
зодовідведеннянаселеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водозідведення 
-•ч с:. будівництва у одному примірникупередається на розгляд і 
зберігання виробнику, лкий видав технічні умови.
"ехнічні умови є чинними до завершеннябудівництваоб * єкта 
частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності").

жі.

"бл.овний інженер - т

'Начальник КП «Куликіаське ВУЖКГ» 
Суликівської селищної ради

М.А. Костановський
.

Т\Ш у  /
ш  / 7

Чернігівської області ■'/
^  / /

М.В. Зубок
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AEPXABHA CJIYXTEA YKPAIHII 3 TII{TAHb
EE3 IIEIIHO CTI XAPII OBI{X IIP OAYKT I B TA 3 AXI4C TY CII OXTIIBAIIIB

Byr, E. fpiHueura,l, u. KuIo, 01001, ren,279.12-70,279-75-58, $axc279-48-83, e-mail: info@consumer,gov.ua

3ATBEPAlnvrO
foroea,{epNnpo4

Bucuonorc
AepxaBHoi canirapno-enigemionoriqHoi eKcnepru3r{

sir- < 1'-l >> $!' 2017 por<y l'{b 602-123-20-ll ,/3 Vut 4

06'exr excnepra:u Cenaparopr.r na(bronponyrrie. cop6uifiHi 6impu. cenapa'ropu xr4py. craHuil 6iororiqHoi o.rrcrxu.
raHa.[igauiftHi HacocHi craHuii. roroar:i. pegepeyapn. a raxoN xoNanrexryFoqi lo Hrax

BIroroBJIeHItfi y siAnosianocri is Ty y 28.2-31276864-004:2016 (CHcreMu o.rHrueHHr cri.rHux Bon (RAINPARK)):
cenaparopn nadronpo.uyxrie. cenaparop[ xrpy. cra]ruii 6iororiqgoro oquueHnr. KHC. xorotsei. xoNanrexr]aoqi. TexniqHi
yl\,ro!u2

(Tv, ACTy, |OCT)
KoA sa IKfIlI, yKT3EA, apruryt28"29"l2.

C$epa 3acrocyBaHHt ra pealiaarlii 06'erta eKclreprrr3a.I[nq oqaueuHs cri.rHnx eol ra peariga(ii s roprosemHifi N,repeNi.

Kpaina-aupo6Hux TOB "TEHKI". Vr<paiHa. I 8028. r{epracrxa o6n.. M. 9epxaca. npogyroK Xir\aixis (A.flaureeuqa). 8/1,

roa ga C.IIPIOY : 39089620
(aApeca, uicqe:saxoAi(eHHr, rele$on, $arc, E-mail, ae6-caiir)

3assHzx excneptu:u TOB "TEHKI". VrpaiHa. 18028. qepxacsxa o6n.. rra. gebracr.r. npoe)rrox XiMixig (A.llaurKegr.{a). 8/1.

roa ga enPnOY : 39089620
rererpou, r!axc, E-mail, re6-caiir)

,{ani npo KoHTpaKT Ha [ocrarraHHq o6'erra e Yxpainy;

06'exr eKcnepru3r,r siAnosiAae BcraHoBJreHuM MeAaqHt,tM xpurepirlr 6egneru / noxasH[xaN{:
3a Pe3yrura'raMu iaeHrndirauii, pogr,'IqAy npeactasreHlix roxyl4eHrie ra oqiHxz pvsnxy arq gaopos's HacereHHr. a car\re.
euNloru lo supo6Hl4q[x npouecie i o6ralHaHHq. xxi gac,ocoeytorrcr npu enrorosJreHHi npoayxuii. nosnHni sianoeiaaru
euMoraN{.[CTV 3273. ICTV |OCT 12.2.061. ICTY 7234. |OCT 12.2.003. fOCT 12.3.002. |OCT 12.3.003. IapaNaerpu
tuixpoxriMary Ha po6oqnx naicusx ni.u qac szroroeneHriq ra excnryarauii npoayxuii noeuuHi sianogilara ezNaoraN,r ACH
3.3.6-042. Onanenuq. serflfituit i xoruruioH.\tsaHHr npaMirreHb nosuHrri sianosiaam gr.rMoraM nEH B. 2.5 - 67. nCTy F A. 3.2-12.
KoHueHrpauis tuxi.urunax pe.{oevH s noeirpi po6oqoi goHr.r nir qac eurorosreuHr npoa}'xuii He noglrHHa nepeg[uysaru
rpaHilqHo aonycrvNlzx xouuenrpauifi (|.IIK) srilno IOCT 12.1.005. Ocgirrbrricrr po6oqax Nricus nosaHHa sianoeiaarlr
snraoraM ABH B.2.5-28. ExsieaneHrHi pisHi LuyN{y (uryMoee HasaHraxeHur ga po6o.ry sNaiHy) nil qac euroroereuHr npol}'Nuii He

noeuHHi nepesuqysarn sHaqeHr exa3aHnx s.IICH 3.3.6-037. |OCT 12.1.003. PisHi ei6pauii Ha po6o.{Hx r{icurx nia "rac
surorosreHnq npoayruii nognHlri sianoeiaaru szr\aoraNa ACH 3.3.6.039.,IICTy fOCT 12.1.012. Eaexrpo6egnexa grilHo s

ACTY 7237. HIIAOII40.l-1.01. H|IAO|I40.1-1.21. |OCT 12.1.018. fOCT 12.1.030. gararuHi sraNaoru 6esnexli npa po6ori
g pyqHuMu enexrpuqHlarala N,tauuHaNru griaHo g.IICTV IEC 60745-1. f.4H uria,'rfienx euxr.{aie s arNrocabep}r. npu
snorogrenni nporyxuiT. scranoBrrororr y Bi.4noeiAHecrl3 |OCT 17.2.3.02. CriqHi soaa nia qac supo6Hilurea nosuuni
sianoeilaru elat\,{orara CaHlIiH 4630. .IIEH B.2.5-64. .[FH 8.2.5-74. .[EH 8.2.5-75 ra pernaMenrie eupo6Huurea. uo
3arBePrxeHi y scraHoereuol\4y nopqaxy. Oxopona fpyHry eia ga6pyaHeHs no6yrosn\4u ra npor4rrcrosuNtr4 siaxolaN{r,r
saiiicHloearucs ei.4nosiaHo lo slrMor rraxaay MO3 VrpaiHr.r sia 17.05.2011 porcy Ngl45. Biaxoar.r N,rarepiarie. uo

F>!l.'>2
e*

4. \::li---- ..

re*"0,.0*4$
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3acrocoBYtorbct npn Bupo6Hnurgi yrurigyrcG gri.aHo g gr{il{oraNr[ qnHHoro garoHoaagcrsa npo roxcnqHi npoN,rucaosi
silxoau. ICTV 4462.3.01. ACTy 4462.3.02. rolunreKry noplaarueHrx noryNaeuris y cQepi nosonxeHHr g siaxo,ral{n ra y-
girnosiaHocti g noDqrKolu HaronzqeHrlr. rpaHcnoDTvgaHn.q. sHelrxo.uxeHHr ra sn.{areHHr (eoroelra saxoooHeHHs).
3ATBEDAXEHI,IM B VCTAHOBJICHOMV NOD'.trKV.

Heo6xiAnr.rrralr yMoBaMH BI,IKopt4craHHn /sacrocyaauru, a6epirauH-a, TpaHc[opryBanHr, yrunisaqii, 3Hr{rrIeHHJr e:
neperir Heo6xiaHIax .vruos. qri ga6egneqynrr nonepeaxeHnq plrgnry suxruraHoro snrusola necnpurrrtugux Oarropig Ha
gxopog'q rlol[HI,I np]r sac'rocygaHHi o6'erra ercneprusil: a) rpaHcnoprygagHr. s6eoiraHHq ra szrooucranHq griru{o g TV Y
28.2-31276864-004:2016 ra pergrvrennauirrrau supo6Hrrra: 6) suNaorn 6egnexn. qxi cnprr\.rosaHi Ha saxncr Erripn. oprauig
.uuxaHHq m gopv oci6 gafiHrrrax.Ha po6orax g mKinrrasaMz yr\,roear\.{r,r npaui (HIAO 0.00-4.01. nCTy 7238. [CTy 7239.
fOCT 12.4:016. fOCT 12.4.020..[CTY |OCT 12.4.041. |OCT 12.4.011-89.|OCT 12.4.103-83): s) o6aaaHaHHq
supo6Hlaqux npmriuenr, crcteluorc senrilmuii grinHo e .IICTY E 4.3.2-12:2009 "Clrcrer\aa crauaapris 6egnerr npaqi.
Czcrenru'genrlarsuifiHi. 3aransHi eI,rMorI.{": e) cxeNar.{ raHarigysaHHr uo xoNHolay roHrpernolr], o6'exry rocnoaaprcsaFrHs
pogpo6rxrorrcq g ypaxysaHnsN{ el,Iil{or caHimpHr.rx Hopl{ i npasr,rr. gcix oco6rusocrefi crir{nrlx so,tr. }'r4og ix cxrany a6o
noAaaruoro snropucraHn.t. rracy He6egnerlr omuilaysaHnx Biaxoaig ra ix yrurigauii: t) nogoaxeHHq/yrnaigauis/gHr.rueHHq
gilxotriB 3nificHloerlct 3ritrHo 3 Br.rMoraMn 3aKoHy yKpaign (llpo Binxonn) Nq 187/98-BP:3aKoHy yKpaiHra "npo
elrrvqeHH* g o6iry. nepepo6ry. yrl,ulisauirc. :nnrueHHs a6o noaamue guropr4craHHr He.f,ricHoi ra He6egneqHoi npoavruii''
eia 11.06.2003 p.: IlocraHosla Klvfy Ng 50 sin 24.06.2001 p. "3araruHi snrvrorn lo gaificHeHHr nepeoo6Ku. vrr.rrigauil.
gnl4'rueHHf, a6o nolarruoro gl4ropHcraHHt sr,rnyqeHol 3 o6iry HefiicHoT ra He6egneqFroT nDo,{yruii''. aacrocygaHHr ga

npugnaqenHqla arr oqncrxz criqHrrx goa I aorpuMarrHrN,r pexoMeruauifi supo6Hr,rra.

3a perynrtaraMll Aept(aBHoi canitapno-enigerraionoriuHoi excneprr,rsn Cenanaropn na$ronpolyrrig. cop6uifiHi 6impn.
cenaparoppr xupy. ctauuii 6iororiqnoi oqIEcmn. r'ananigauiftHi nacoqri cranuii. ronoa.agi. pesepsyaprr. a rarox
rorunaextyroqi Ao Hux gurorosreHi ), silnosiaHocri is TY Y 28.2-31276864-004:2016 <Cncrerrau o.{nueHgr criqHux Boa
<<RAINPARK>: cenapatopn na0ronpo.uyrrie. cenaparopr.r xspy. craHuii 6ionoriqHoro oqnueHHr. KHC. Korotrr3i.
rolvrnaerryroqi. TexHi'{Hi yMoBH). 3a HaAaHI{M 3atBHLrKoM 3prBKoM ei4noni4ae Br{MoraM Airoqoro caHirapHoro
3aKoHoAaBcrBa Yrpalnn i aa ynronr.r AorpI,IMaHHt Br{Mor uboro BlrcHoBKy rr.roxe 6yrn BvKopr.rcraHnfi n sarnnenifi csepi
3aqtocyBaHHr.

TeprvriH npzraruocri sri'IHo 3 Ty y 28.2-31276864-004:2016 (CrrcreMr.r oqurreHHr cri.rurax Bon (RAINPARK>: cenaparopu
natbronpoayrris. cenaparoDla xupy. craHuii 6ionori.ruoro oqurqeHHr. KHC. Koror.q3i. KoMnreKT)rroqi. TexHi.rHi yMoBr.r)

Inrfopruaqir uloAo erlrKerrur, iHcrpyrqii, npaeun rouqo flpoayruiq cynpoeoaxyerrcq aoKy].rerrralan s[po6Hr.{Ka.

Bncnogox caHirapHo-enireMiororiqHoi excneprr4gn He [4oxe 6yrlr szxoDr,rcraHuft,ulq peKrail4r, cnoNugqux qrocreft o6'erta
CKCNCDTII3I,I.

Bucnosor aiircl'i.nit nnorsrorrl repMinv aii TY Y 28.2-31276864-004:2016 <<Cncrerun oqnruenHq cri.rHnx Bon
<<RAINPARIO>: cenaparoplr Hadronnoavrris. cenaparopn r(uDv. craHuii 6ioflori.rHoro oqnrueHHfl. KHC. Koronq3i.
ronaurerrvroqi. TexHiqHi vprosrp)

Bi.qnoei.qanrHicrr ga AorpvMaHHr BHMor rlboro BrrcHoBKy Hece 3arBHHK.

llora:snxn 6e3nexu, qxi niAn.ararcTr KotrrpoJrro na xop4oni: npoayruiq sirqugHrHoro enpo6Hr,ru:rsa.
lIorasHErI,I 6esneru, sri niArqrarcTb KoHTporuo npr.r MnrHoMy otpoprralenni: npoayruir nirq[gHrHoro supo6nr..rursa.

|Ioroqszft 4epxaeHnfi caneni4narrxg r4iftcnroerrcr eriAno g Br.rMoraMn rlboro BncHonry: ga noxa3nurarrlH 6egnexu

Korraicir e 4epxannoi canirapno-enigerr,rioloriunoi ercneprn:r,r
npu forornoMy AepxaBHolry caHimpnorray nirapeni Yrpainu
Hayxororo ueHTpy npeBer{Tr4BHoi rorcnrolorii, xapuonoT ra
xirui.rHoi 6esnexu irraeni araAenrira JI.L MeAeeAr Minicrepcrea
oxopoHr,r s4opoe'x Yrpaihz

u. Knia, oyn. fepoi'r O6oponr.r, 6, ren.: (044) 258-47-
T)

Ipororon eKcneprr,Br,r

3acrynnm roJroBr,r ercnepuroi xouicii

f:l"E:ti:#"?-\
releQon, {mc, E-mail, WWW)
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[I Haynonnfi qenrp npeBeHTrrBnoi rorccnrcororii; xap.ronoi ra xiuiqsoi 6egnern iueni arcaAe*rina
JI.I. Measeln MinicrepcrBa oxoponu s4opon'r Yrpailnu

03680, rvr. Kui'n, eyr. fepoi'n O6opouu,6, rer.: (044)258-47-73
(Csi.qoqreo 3 aKpeAr{raqii }le 137 lrr{HHe Ao 07 il.rnHq 2018 porcy)

3BIT 3A PE3YJIbTATAMII POEIT NJTf, IIOTPEB
AEPX(ABHOI CAHTTAPHO-ErrrAEMrOJrOrrrrHOi BrCUnp TI'lrStr

J\& 158/08/17
BiA'o-2I" xsifils 2017 p.

-1"reEffiEGfiftil)1. Hafiiraenyaann.r ra no3HaqeHHr npo4yrqii: Cenanaronu nadronno-nvrrin. con6uifini dimrnu.
cenaDaroD[ xlrDy. crantrii 6ioJroriqnoi oqlrerrcfi. rcanaJri:auiftni nacocni crauuii. rcoJro,{ssi. DegeDnvapr. a
raKox xorvrn.nerrvroqi .qo Hrx. BrroroBreui 3ri.{Ho 3 Ty y 28.2-31276864-004:2016 (CrcreMu oquIleHHfl
cri.rHrx Bo.r (RAINPARIO): cenaDaroDr HadTorDo,[yKriB. ceraparopr xrDv. cranuii 6ionoriqgoro
oqnruenns. KHC. Koro.rs3i. KoMnrercTvro.ri. TexHi.rni vMoBrp)
2. noA :a .[tflfl 28.29.12.

5. s 03.04.2017 p. no 21.04.2017 p.
Iam npoBeIeHM aocnlqr(eru

6. Ercneprnga nopnaar[nno-rexniqHoi ,4orc)nr,renrauii Ha o6ra,[Hannq. pesymrafla .aocri,{xeHr uDo6 no.[u .uo i
nicrg oqucrxr,t
Brr aocrigz(eHb, yMoBu trpoBeAeHtr aocni,arcs

7. TOB 'fTEHKIrr. YKpai'Ha. 18028. rlepxacsna o6.il.. Dr. rleoracn. nposvflorc XiMircin (A.IlailKenr.ra). 8/1.

Hre EOpMflBHOr.qoKlruemr$ Ha npo,ryKun

8. Iirieniqni napauerpr npr nnpo6nnqrni:

8.1Ernisarennrnfi pineur myuy ua po6oqouv rnricui:
8.2 OqiHrca ruyMy npn nooneaenni aresmuii no6oqrx Micur sri.[Ho r,IICH 3.3.6.037-99 .

8.3 Ercsisareurnufi pineur ni6paqii srhuo s uopuapru.IICH 3.3.6.039-99.
8.4 Oqinxa ri6paqii npr nponelenni arecmuii no6oqrx nricur gri.uHo s.1ICII3.3.6.039-99.

8.5 Konqentpaqix urci4ru.IBr.rx peqoBnn sd.{Ho IOCT 12.1.005-88

8.6 llapauerpn rr,rir<porcniuary srhFo g FopMaMu,lIQlL3-iL6.042:99.
reMnepar]?a; BL4{ocHa Bononcr; EBH,4dcr plxy noBnpr; rHQpaqepBoEe BmpoMlHeffi

8.7 Oqinxa rnrinporniuary npr nposereuHi arecrauii no6oqux Micur grinno s.IICH 3.3.6.042-99.

8.8 llaparr,rerpn HeioHisosaHnx uEnporuinroBaHb ne norDe6ye rourpomo
8.9 Oqinrca neioHisosaHux nunpouiurcBaHb se norDe6ye xourDorno

8. 10 llaparr,rerpn ionisonaHoro nunpouiruoBaHrrr ne norpe6ve xonrporro
8.11 OqiHrca ioHigonanoro nnnpouiurcnann.n He norDedye roHrponro

8.12 flaparuerpu 6iororiuur,rx tfaKropin ue nome6ye xosmomo
8.13 OrIiHr€ 6ionoriqsux Qarropin se norpe6ye ronrporno

9. OqiHrca po6ouoro Dricqs 3a rrora3urrnaM[ ronrpom sa norca:nurcarrau supo6Hr,r.roro ceDenoBr.rua upono.[uru
npn arecrauii po6oqnx Micur na ui.uupueN{crsax ne ncraHosreHo cr,rcrer\dy oqucrru

10. Marepia;rn noAaui 4rn norpe6 qepxanuoi canirapno-eni.qemio.noriunoi erccneprnrn:

4. crcron
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flpurvripnux TY V 28.2-31276864-004:2016 <Cucrerrau oquurenns criqHux Bon (RAINPARK) : cenaoaropra
Ha$ronpoayKris. cenaparop[ Nrpy. craHuii 6iororiqHoro o'ruueHHs. KHC. xoaoassi. roMnrexr]roqi.
Texni.{Hi ylloBu). B[Kr. Ha 47 aoK.:
Texuiqna cneuu0irauir o6ra"uHanus si cxervrarvru o.rucrKu:
KoniT upororonis aocripKeHHr e6emueHocri oqucmn criquoT soau Ns 74 sil 01.07.2014 p.. 74ll eia
01.07.2014 p." Ng 423 sia 02.09.2016 p. slrKr. Ha 6-H apK.:
Konii npororonir.uocni.uNeunq nonirps HacereHrx Micur J'.lb 9611 sia 05.03.20'14 p.. Ng 9611 eia 05.03.2014
p.. slrrcrI. Ha 4-n apr.:
TexHi.{Ha cneuudiKaqiq Ha remrcoyr Polimal. eurcrt. Ha 2-x apxyu:
firieniqHr.rft cepru6irar Ns HM0543/02l2013 sin 25.03.2014 Ha remxoyr Polimal (Tecr-penopr l',lb

21 /14\- (Hona Canxrwc Tlolr,rna)

11. VMosu npoBeAeHHt 4ocni4xenr: aoc.iri,[xennq edeKrunuocri diororiqHoi oqrlcrrrl sa nonasHnrcaMr.r
ga6Dy,[HeHHq criqHux so.[.

12. Ysararunenuft BrlcHoBoK ga pegvmrararrau rpose,ueHr.rx ,[ocri.uxeHr HoDr,rarr,teHoT ra iHruoi no,[aHoi
.uoHvnaeHrauii Ha Cenapamnn nadronporvrris. cop6uifiHi dimrDu. cenaDaroou xunv. cTanuii 6ioloriqHoi
oqncrnlr. rcanaJriraqiftni nacocni crarruii'. rororqgi. DeseDnvaw. a rarcox KoMnreKryrcqi no uux.
nnroronreHi sriAno 3 Ty y 28.2-31276864-004:2016 (CrcTeMr o.rrueHHf sri.rnrx Bon (RAINPARIO):
cenaparop[ nadronDoavrris. ceuaDaroDr xxDv. sranuii 6iorori.rHoro oquueHns. KHC. roro.{qsi.
Kolrnrerrvrcqi. TexniqHi vMosrp Br.rpo6Hr.rurBa TOB "TEHKI". yRDai'Ha. 18028. rlepKacbKa 06r.. M.
rlepxacu. nnoevnon XMircin (A.Ilannenrqa). 8/1. trroxe 6wr sllaantlfi norurtlnHufi Bucnosox aepxangoi
canirapno-eni,{eprio.iloriqnoi excneDrnslr.

BuMoru .uo nupo6uuqr.rx upouecis i o6ra"{uaHHq. sri sacrocosyro$cq nplr snrorosneHHi npo,uyxuii.
nosuHHi siauoeiaaru suMorarvr ICTV 3273. ICTY |OCT 12.2.061. .[CTV 7234. |OCT 12.2.003" |OCT
12.3.002. fOCT 12.3.003. flapanremn rraixpornirvrary Ha po6oqrx nricuqx nia .rac nurorosreHHg ra eKcnryarauii
nporylcuii noenHHi nilnoriaarn snvroral,r ICH 3.3.6-042. Orareril{r. BerruailflIir i KoHrutrrioHymm{r np.naiuerp
noenHHi sfumosiaarr.r snvroraM,IIEH B. 2.5 - 67. ACTy E A. 3.2-12. Kouueurpauir luxilrnnux pe.{osuH s noeirpi
po6oqoi goupr ni.u qac eurotosreHH.fl nDolyruii He noBraHHa neDesr.ruvnaril rpaHr,rqHo AonycruMux xoHueHTpauift
(f.IIK) sriaHo fOCT 12.1.005. OcsirreHicrr po6o.ilax ilaicu nosrHga ninnosiaarn nuil{oraM .IIEH 8.2.5-28.
ExsieareHrHi pigui tuwy (nwose HasaHraxeHHr sa po6oqy sMiu.v) nin qac emorosreHHr npoayKuii He noslrHHi
nepesuuyBarl,I gHaqeHr erca3aHrax e .IICH 3.3.6-037. fOCT 12.1.003. Pieni si6pauii Ha po6oqnx raicurx nil qac

surorosreHus npoayKuii nosuHHi eianosiaaru nlrr\aoraM nCH 3.3.6.039. ACTY fOCT 12.1.012.

PE3YJIbTATII BI,IIPOEOBYBAHb
Hasna norca3HrrKa Orpnuannfi peyrrbrar

(< - nux're pinnx vyrnnrocri
uero.uv)

HesurHa-
.renigrr

(ni4nocna
noxn6ra

rnnDo6ynanr

H[ ua MeroArr
nnnpo6ynanr

llpunrirxa

,{o ouucrrn ilicrq
OTIUCTKII

I , 2 3 4 5
3aeucri perroBHHH, ur/4u' 310.5 5.95 t 20-10 Krul 2r 1.r.4.039-95
pH, oansnqr pH 7.5 7.2 + 0.1 MBB 081/r2-0317-06
MiHepaniqarrj.r (cyxr.rfi ealuuor),
MT-CKB/.IIM-

960 795 -f) MBB 081/12-0109-03

Asor aMoHifiHuil (no NI{a),
Mr/.4M-

18.6 1.68 t(20-9\ KHII 211.1.4.030-9s

OxncmosaHicrr (XCK), nrO/Au' 496.3 29.3 t (0.7-800) KruI2l r.r.4.02r-9s
ECKs urO/Arra' 275.4 5.86 r (0.21-700) KHn ztt.t.4.024-95
3ariso saramne, nrr/4nr' 2.25 0.096 + 1.96 KHI211.1.4.040-95
HirprErr.r (no NO2), ur/gu' 0.63 0.2s r (0.09-2) KHn2rt.l.4.023-9s
Hirparr.r (no NO3), t'rr/4u' 8.83 36.5 !@8-25) KHI211.1.4.027-95
@ocrbarn. vr/ruvr' 8.9 2.8 r fl5-10) K1r4211.1.4.043-95
Xroprl4r,r, ur/4u' 138.6 142.5 tt0% KFUI211.1.4.026-95
Cynr$arlr, ur/4u' 367.2 378 r (2.5-100) KruI211.1.4.026-9s
Hatbronpoayrru. ur/.uu' 0.5s 0.21 !rc5-25) MBB 99-12-98
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Enerrpo6egnerca:riruro g ICTY 7237. HfIAOII40.1-1.01. HIIAOII40.1-1.21. |OCT 12.1.018. |OCT 12.1'030.

saramHi EtrMorra 6egneru npu po6ori g py{Hur,Iu ererrpnqHur,{Ll raaJxrHaMLI sriaHo g.4CTV IEC 60745-1. f.IlH
ruriaruezx surfl.rais n arr\aocOeplr. npu surorosreHHi npo,[yKuii" scraHosrlororr y sianoeiaHocri s fOCT
17.2.3.02. Criqni soau nil.rac supo6Hr.rurra nosuHHi nianoeiaarIa sur,Ioral\a CaHfIiH 4630. .IIFH B.2.5-64" .IIBH

8.2.5-74. nEH B.2.5-75 ra pemaMeHris supo6Hr.rursa- uo earnep.rxeHi y eciraHoereHor,Iy ropq.ury. OxoDoHa

rpvHr], sin sa6rfylHeHs no6yrosnMr.r ra npolalrcnoeglvlu ei.rxolalvlu s.4iftcHlosarlrcs elanogiaHo ao suMor Harca3y

MO3 Yr<painu sia 17.05.2011 poK.v llb145. Biaxoau Marepiaris. uo sacrocosForrcq npu gupo6Hnursi

yruris)4om sriAHo g Elr,rr*,roraMr,r quHHoro saroHo.[aBcrna npo roxcuqHi npoMucroni si.uxoau. ,IICTV 4462.3.01.

ACTy 4462.3.02. rcorvrnnexr), noprtrarr.rsHr.rx aorcyMeHris y cOepi uoso.{xeHus g niaxoaalau ra y eianosi.{Hocri g

nopgnxorra naxonuqeHHq. TpaHcnoprvgaHHs. sHelxrco,lxeHHg ra gu,{areHHq (gorcDeMa gaxoooHeHHq).

3aTBepIx(eHlIM B yCTaHOBJIeHOMy nOD'IK.Y.

13. Heo6xi4HrrMrr yMoBaMrr Brrnopucranna/racrocyBauHr, r6epirauHfl, TpaHcrlopryBaHHfl, ym;risaUii'
3rrrrqeHnff e; neDerix ueo6xiaHux Won. qrci sa6esueq) orr uouepe,ExeHus DI,Igrry suKruraHoro surlrsoM

Hecnohqrrrlsux darcropin Ha :nopor'q rro,urlHl,I npu sacrocynaHHi o6'eKra excreprIasu: a) maHcnoprJ/BaHHq.

s6epirauHq ra BraKopucraHHs sriaHo s Ty Y 28.2-31276864-004:2016 m oexor{eHaauif,Mll nupo6Huxa: 6) suMorn

6esner[. qKi cnpgrvrosaHi Ha gaxucr uripu. oprauis .uI,IxaHHs ra gopy oci6 gafiHgtux Ha po6orax g urri.4nunul\ala

vrr,rosar'an npaui (HIAO 0.00-4.01. ICTY 7238. ICTV 7239. fOCT 12.4.016" |OCT 12.4.020. ICTY |OCT
12.4.041. fOCT 12.4.011-89. |OCT 12.4.103-$3): n) o6naananHq nr-rpo6Hnqux npur,IiueHr cl4ctelvlorc seHrunquii
griruro s ICTY E 4.3.2-12:2009 "Cucrerda craHlaprie 6egnern npaui. Crcrel{u neHTrrtuiftHi. 3afamHi srluoru";
r) rrosilaipu caHirapHo-saxucHr.rx sou sia cenaparopin Haabronpo.{yKris. cop6uiftHnx dimmin - 7 M. cenaparopis

xllpis. craHuii diorori.rHoi oqucrrcu - 3 M. sa ylrogu reDlvleruqHux cuopyr ni,ugeMHoro runy. Cxn.4 o'IHuIeHux

criqHux eoa ]' noaHi o6'erru Heo6xiaHo saificHlosaru grilHo s CaHfIrH N 4630-88 "CaHurapHHe npasura u

Hopl,{H oxpanH uoeepxHocrHbrx Bon or 3arprcHeHut". qu CaHfIItH N9 4631-88 (CaHItraDHbIe npaBura u HopMbl

oxpanu nrru6pexHHx Bon MoDefi or 3arDr3HeHr,rr B Mecrax Bo.ronormoBaHl,It HacereHufl). Ocaru. uo
yrsoprcmrcs s npoueci Do6oru reDrvreruqHr,rx ycraHoson nosuHHi s6epirar[cs n unx yctaHosxax i neoioarqHo

er,raalgrucq s Hrax rrfl noramruoi }rr,rrisauii: a) cxel\all raHarisyeaHHs no roxHoluy KoHxpefi{olvly o6'exry
rocnorapronanHs rrospo6riilorucq g yDaxyraHHsl\d nLIMor caHirapHlax HoDI\d i nDaBHr. ncix oco6rl,Inocrefi ctiquux
sol" ]rr,aos ix crcul.'/ a6o uolamruoro nuxoprcraHHs. xracy He6esuexu omulvlynauux eiaxorir ra ix yrurisauii: x)
noson)KeHHr/],rr.rri3auir/3Hr,rureHHq Bi,uxo.uiB 3.{iftcHloerbct 3ri.{Ho 3 BI,IMomMI,I 3aKoHy yKpaiHI,I (IIpo Binxoru))

Nb 187/98-BP: 3aroHy Vxpainu "flpo nrEr]ryeuHq s o6iry" nepeDo6xy. yrl,ulisauirc. gHrIueHHq a6o uoaa"ltllile

euxopncraHHq HesxicuoT ra He6egueqHoi npoayKui'f' ria 11.06.2003 p.: flocraHogu Klvry J'{b 50 sia 24.06.2001 p.

"3arantHi eul,aoru ro sniftcHeHHs ueDepo6xu" yrr,urigauiT. gHuIueHHq a6o noaamruoro nuropucrauuq suryqeHoi g

o6iry HeqrdcHoi ra He6esneqHoi npoAl'Kuii"'. sacrocvnaHHr sa nDI,IgHaqeHH{M ,ult o.ructKu cdqHux roa s

noronN.laHnqN{ peKolvleH.[auift supo6Hl,Irca.

14. Ernrcerrca: flpoayrcuix c:rnpoeoax)remcq noryr\,regral\all slrDo6Hurca. BucHosox caHiTaDHo-enireMiororiqHoi

ercnemugri ue Nloxe 6yrr,r suropprcrauut,ur-fl DeKrar,I[ cuoxueqIlx sxocteft o6'eKra ercneprugu.

15. HaftnrenyBaHHfl niaporginy: nll Ha]rxoErnfi ueHrp npeeeHrrsHoi rorcuxororii. xapqonoi ra xilvliqHoi 6egneKu

iMeui araael{ixa JI.I. Meane.uq MiHicrepcrea oxopoHla saopor't YrcpaiHI'I

Bnrconanqi:

Moro.4uruft uayxorufi cninpo6iruurc

Crapr*tit uayronuft cninpo6irnraK, K.x.H.

Ilponiaxnft nayrconnft cuinpo6irnun' A.M.H.

M.M. Mycypiscrra

M.M. Typaur

JI. I. B;racnn

2r.04.2017p.

ffie-#
,Liffi
wF#
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Додаток А.16



 
_____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 
 

____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЛЕЙВ» 

_________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

код ЄДРПОУ 41109965 
______________________________________________________________________________________________ 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
Юридична адреса: 16300, Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Миру, 81Б кв. 47, 

тел. +38(067) 463-12-31_______________________________________________ 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 
Планована діяльність, її характеристика. 
Нове будівництво автомобільного заправного комплексу з газовим модулем, мийкою 

автомобілів, станцією технічного обслуговування автомобілів по вул. Миру, 151а, в                     

смт Куликівка, Чернігівської області з виділенням черговості: 1-ша черга - будівництво 

газовою модуля, 2-га черга будівництво автомобільного заправного комплексу, 3-тя черга 

будівництво станції технічного обслуговування автомобілів та мийки. 
Технічна альтернатива 1.  
Технологічна частина автомобільного заправного комплексу включає:  
- модуль заправки автомобілів зрідженим газом (МЗАЗГ) з роздавальною 

колонкою; 
- автомобільний заправний комплекс (АЗК): підземний резервуарний парк палива 

(бензин, дизпаливо) з двома роздавальними колонками;  
- станцію технічного обслуговування автомобілів (СТО) – надання послуг 

шиномонтажу, діагностики, дрібного ремонту автомобілів; 
- автомийку з зворотним водопостачанням. 
З метою захисту водного середовища від забруднення передбачається влаштування: 
- локальних очисних споруд госпобутових стічних вод; 
- локальних очисних споруд дощових вод; 
- установки для фізико-хімічної очистки оборотної води на автомийці з метою 

повторного використання очищеної води. 
В будівлі операторної передбачається сервісне обслуговування водіїв. 
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Для опалення операторної та будівлі СТО планується влаштування теплогенераторної 

зі встановленням двох твердопаливних (пелетних) котлів.  
Технічна альтернатива 2. 
Будівництво об’єктів та споруд АЗК аналогічне технічній альтернативі 1. 
Здійснення накопичення неочищених господарсько-побутових, дощових вод та вод із 

автомийки з наступним їх вивезенням на найближчі очисні споруди. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Планована діяльність щодо будівництва автомобільного заправного комплексу буде 

здійснюватись в межах власної земельної ділянки площею 0,7 га, кадастровий номер: 

7422755100:01:002:0250.  
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки земельна ділянка 

знаходиться у приватній власності замовника. 
 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
Під час експлуатації АЗК відбудеться створення додаткових робочих місць, 

збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, розвиток відповідної інфраструктури, 

ділової та інвестиційної сфери. 
 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). 
Призначення АЗК - надання послуг з: 
- заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутаном) –                          

100 заправок на добу; 
- заправки автомобілів рідким моторним паливом (бензином та дизельним 

пальним) - 125 заправок на добу, 
Режим роботи АЗК: цілодобово 365 діб на рік. 
Зберігання палива передбачається в двох підземних трьохсекційних резервуарах  

ємністю по 50 м3 (25 м3, 15 м3, 10 м3 для аварійних проливів). 
Загальна кількість складу ПММ (V=80 м3):  
- дизельне паливо 1х25 м3, 
- бензин А-92 - 1х25 м3,  
- бензин А-95 – 1х15 м3,  
- бензин А - 95 Преміум - 1х15 м3.  
Для аварійних проливів – 2х10 м3. 
Зберігання суміші пропан-бутан передбачено підземно в резервуарі 1х19,9 м3. 
Потужність СТО - 12 автомашин/зміну; автомийки – 24 автомашин/зміну. 
Режим роботи СТО та автомийки — 250 діб на рік, 3 зміни. 
Санітарно-захисна зона АЗК – 50 м - витримується.  
Електропостачання АЗК передбачається від РП-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ. 
Джерело водопостачання - існуючий водопровід КП «Куликівське ВУЖКГ» по 

вул.Миру в смт Куликівка. 
 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного 

Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Закони України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 

відходи», «Про охорону земель», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014. 
Обмеження планової діяльності: 
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ); 
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- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;  
- відсутність прямого впливу на грунти, поверхневі та підземні води; 
- допустимий рівень шуму. 

щодо технічної альтернативи 2: 
Співпадають з технічною альтернативою 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 
- дотримання містобудівних умов та обмежень; 
- дотримання розмірів СЗЗ; 
- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами. 

щодо територіальної альтернативи 2: 
Не розглядаються. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. 
Спеціальних еколого-інженерних заходів та захисту території не потребується. 
Інженерна підготовка території включає планування майданчика. 
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 

раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, організацію відведення дощових та 

талих вод.  
щодо технічної альтернативи 2: 

Співпадає з технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1: 

Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва, заходи 

щодо збереження ґрунтово-рослинного шару, організація відведення дощових та талих вод. 
щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядаються. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1: 
Джерелами можливого впливу на довкілля є: технологічні процеси на АЗК; 

автотранспорт; утворення забруднених стічних вод автомийки; забруднення дощових вод 

на майданчиках заправки автомобілів та ділянці зливу пального в резервуари; накопичення 

відходів. 
Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: 
- на клімат та мікроклімат — відсутній; 
- на повітряне середовище — викиди парів пропан-бутану, бензину, вуглеводнів 

фракції С12-С19, вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки діоксид, речовин у вигляді твердих 

суспендованих частинок; 
- на водне середовище — утворення господарсько побутових стоків та дощових 

вод, забруднених (мийних) вод на автомийці. Передбачається очищення забруднених 

(мийних) вод та повторне їх використання в оборотному водопостачанні мийки;  
- на геологічне середовище — можливо незначний, тимчасовий 
- на техногенне середовище — можливо незначний, тимчасовий 
- на соціальне середовище — створення нових робочих місць; 
- на рослинний та тваринний світ — зелені насадження на ділянці відсутні, 

заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин та птахів відсутні; 
- на ґрунт – вплив незначний, контрольований; передбачені заходи щодо 

збереження рослинного шару грунту; незначним джерелом забруднення може стати 

будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З 

метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення будівельного 

майданчику контейнерами для побутових і будівельних відходів та передача всіх видів 

відходів, які утворяться при будівництві та експлуатації АЗК спеціалізованим 

підриємствам; 
- шумовий вплив – незначний, на межі саніторно-захисної зони не 
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перевищуватиме допустимих значень. 
щодо технічної альтернативи 2 

Можливий значний негативний вплив на грунти та водне середовище внаслідок 

накопичення неочищених господарсько-побутових, дощових вод та вод із автомийки.  
За іншими параметрами аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Планована діяльність здійснюється в межах власної земельної ділянки та не 

спричинить значного негативного впливу на довкілля та здоров’я населення.  
територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки планована діяльність 

проводитиметься на власній земельній ділянці. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля») 
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об`єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відповідно 
до п. 4 ч. 3 с. 3 (зберігання палива) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 

довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав) 
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності із ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 

що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 

також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 

звіту з оцінки впливу на довкілля. 
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На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення. 
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається 

в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 

веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля.  
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 

реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 

в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 

пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  
14. Рішення про провадження планованої діяльності  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»,_____________________________________________ 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 
                                                  (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації; 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14; 
е-mail: deko_post@cg.gov.ua тел./факс (0462) 67-48-72, тел.: (0462) 67-79-14;                         
Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)  
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Б.1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, 

ЩОДО ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПРИ 

БУДІВНИЦТВІ. 
В якості вихідних даних для визначення кількості викидів забруднювальних речовин 

при роботі будівельних машин та механізмів прийняті дані локальних та об`єктних 

кошторисів виконання аналогічних робіт (влаштування мереж, зведення будинку, тощо) 

проектної документації ПП «АРДИКА». 

 
Б.1.1. На атмосферне повітря. 
Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є:  

- Двигуни внутрішнього згорання будівельних машин, зайнятих на будівництві,  

- Процес перевантаження грунту (щебеню),  

- Здійснення електрозварювальних робіт. 

Ймовірна потреба в основних будівельних машинах і механізмах обґрунтована в 

робочому проекті планованої діяльності та наведена в наступних таблицях:  

 

№ 

з.п. 
Найменування ресурсів та матеріалів  

Один. 

виміру 

Загальна 

кількість 

1 Бензин т 0,41 
2 Дизельне паливо т 2,12 
3 Зварювальні електроди т 0,11 

 

Потреба в основних будівельних машинах і механізмах 

Найменування Вид палива Кількість 

одиниць 

Витрата 

палива 

кг/год 

Екскаватор (зворотна лопата) ЕО-3322 ДП 1 5,9 

Бульдозер ДЗ-29 ДП 1 6,5 

Кран С-3562 А ДП 1 13,5 

Автосамоскид  МАЗ-503 ДП 2 11,7 

Бортовий автомобіль ЗИЛ-130 ДП 1 11,7 

Напівпричеп МАЗ-941 ДП 1 11,7 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від працюючих двигунів 

автотранспортних засобів, зайнятих на будівництві 
Розрахунок викидів ЗР в атмосферне повітря виконано із використанням:  

- «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами»’, 

ВАТ «УкрНТЕК» (2000), затвердженою наказами Мінекобезпеки України та Держкомстату 

України; 

- «Руководство по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

ЕМЕП/ЕАОС-2013. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook-2013 (питомі для 

розрахунку викидів парникових газів у повітря). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

використання окремих видів палива транспортними засобами  у населених пунктах 

здійснюється за формулою: 

Мij =gjyi х G 
Ƭ

i  х Кт,  де:  

Мij — обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім свинцю) 

від використання і-го виду палива;  

G 
Ƭ

i — витрата палива на потреби транспортних засобів;  

gjyi — усереднений питомий викид j-ї забруднюючої речовини (крім свинцю) та 

парникового газу для транспортних засобів населення від споживання і-го виду палива;  
К т — коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на викиди j-ї забруднюючої 

речовини від використання і-го виду палива. 
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Для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять у 

повітря від споживання палива двигунами внутрішнього згоряння під час роботи 

промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки, використовуються 

усереднені питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів, які утворюються при 

спалюванні однієї тони палива (табл.4 Методики…).  

 

Валові викиди забруднюючих речовин за період будівництва: 

 

На об’єкті будівництва для виконання всіх будівельно-монтажних операцій 

використовується різноманітна автомобільна техніка, механізми та агрегати, які працюють 

на дизельному паливі. Кожний вид техніки задіяний на будівництві певний проміжок часу. 

Переважна більшість задіяної в будівництві будівельної техніки та механізмів не працюють 

одночасно.  

Враховуючі неодночасність роботи будівельної техніки, визначаємо варіант одночасно 

працюючої техніки на будмайданчику, при якому відбувається найбільший вплив на 

атмосферне повітря – найбільші максимально разові викиди ЗР: бульдозер, екскаватор. 

Максимальні разові викиди розраховуються для найбільш навантаженої зміни при 

використанні бульдозера (ДП). Вантажні бортові автомобілі задіяні на будівельному 

майданчику короткочасно при завезенні будівельних матеріалів та вивезенні будівельного 

сміття. 

Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу спецтехніки, що 

працює одночасно зводимо в таблицю: 
 

 

№ 

п/п 

 

Назва 

речовини 

Кількість максимально разових викидів ЗР, г/с 

 

Бульдозер  

 

 

Екскаватор  

 

Одночасна 

робота 

бульдозер+ 

екскаватор 

г/с г/с г/с 

1 Оксид вуглецю 0,098 0,09 0,188 

2 Вуглеводні 0,016 0,014 0,03 

3 Діоксид азоту 0,054 0,05 0,104 

4 Сажа 0,013 0,011 0,024 

5 Діоксид сірки 0,009 0,008 0,017 

 

За умови використання будівельної техніки з встановленням каталітичних 

нейтралізаторів  на основі платини або/та паладію у вихлопній системі двигуна внутрішнього 

згоряння, що призначені для зменшення токсичності відпрацьованих газів через 

Забруднюючі речовини та парникові 

гази 

Валові викиди, тонн за період  будівництва 

Дизельне паливо 

2,12 

Бензин  

0,41 

Загальні по об`єкту 

планованої 

діяльності 

Оксид вуглецю              0,11 0,13 0,24 

Вуглеводні граничні С12-С-19                 0,018 0,027 0,071 

Діоксид азоту     0,063 0,008 0,071 

Сажа                      0,015 - 0,015 

Діоксид сірки              0,011 0,00025 0,011 

Метан 0,0007 0,00047 0,0012 

Оксид діазоту 0,0003 0,000055 0,000355 

Вуглекислий газ 6,6568 1,3 8,0 

Бензапірен 1,2*10
-8 

2,5*10
-9 

1,45*10
-8
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8
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відновлення оксидів азоту та використання отриманого кисню для допалювання чадного 

газу та недогорілих вуглеводнів. 

У каталітичному конвертері окислення близько 80% вуглеводнів (HC), які не 

спалюються або лише частково згоряють, перетворюються у водяну пару (H2O) та 

вуглекислий газ (CO2). 

Отруйний оксид вуглецю (CO) також стає вуглекислим газом (CO2). 

Оксиди азоту (NOX) не можуть бути відновлені в каталітичному нейтралізаторі через 

надлишок повітря. 

Коефіцієнти зниження викидів 0,25 що відповідає 85% конверсії за рахунок 

каталізатора. 

Порівняння  особливостей  різних  систем  та  методів нейтралізації шкідливих речовин 

вихлопних газів   

 
№ 

п/п 

Назва 

речовини 

Максимально разові викиди забруднюючих речовин, г/с   

Одночасна робота 

бульдозер+ 

екскаватор  

без каталізатору 

Ступінь зниження 

викидів ЗР при 

застосуванні 

каталізатору 

Одночасна робота 

бульдозер+ 

екскаватор  

з урахуванням 

каталізатору 

г/с  г/с 

1 Оксид вуглецю 0,188 50-90% 0,094 

2 Вуглеводні 0,03 50-90% 0,015 

3 Діоксид азоту 0,104 80-100% 0,0156 

4 Сажа 0,024 30-50% 0,012 

5 Діоксид сірки 0,017  0,017 

 
 

Розрахунок очікуваного утворення викидів пилу при проведенні земляних робіт  
У відповідності до балансу земляних мас обсяг грунту, що переробляється на 

будівельному майданчику складає 8452 м
3
, у тому числі грунтово рослинного шару 2800м

3
. 

Продовження додатку Б.1

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від процесу проведення земляних робіт 

виконано згідно «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников в атмосферу, Донецк, 2004» розділ 4 

(Взаимодействие материала с природной средой) п. 4.3.3. (стор. 94), згідно формули: 

  
                          

    
     

                               
де к1 – вагова доля пилової фракції в матеріалі (табл. 4.3.1.); 

     к2 – частка пилу, що переходить в аерозоль (табл. 4.3.1.); 

     к3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови (табл. 4.3.2.); 

     к4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови пилоутворення (табл. 4.3.3.); 

     к5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (табл. 4.3.4.); 

     к7 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу (табл. 4.3.5.); 

     В’ – коефіцієнт, що враховує висоту пересипання (табл. 4.3.7.); 

     g – сумарна кількість матеріалу, що переробляється, т/год (табл. 4.3.4.); 

     G - сумарна кількість матеріалу, що переробляється за час будівництва, т/період; 

        
де γ – густина матеріалу, т/м

3
; 

     V – об’єм матеріалу, що переробляється за період будівництва, м
3
. 

 

Вихідні дані та результати розрахунків представлені в табличній формі. 

 
Процес, при 

якому 

відбувається 

пилення 

К1 К2 К3 К4 К5 К7 B’ 
g, 

т/год 
V, м

3
 

γ, 

т/м
3
 

G 
q,     

 г/с 
Q, т/ 

період 

Обсяг грунту що 

переробляється на 

будмайданчику 

0,05 0,03 1,4 0,1 0,1 0,7 0,5 5,0 8452 1,6 13523 0,01 0,1 

 
Визначення викидів ЗР при проведенні зварювальних робіт. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в процесі зварювання металевих 

конструкцій прийняті згідно Збірника показників емісії (питомі викиди) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, розділ V-4 (Донецк – 2004). 
На дільниці ремонту і обслуговування кар’єрної техніки використовується 

електрозварювальний апарат ВД-310, максимальна виробнича потужність якого складає 

0,6кг електродів на годину. Річне споживання електродів і розрахунок викидів наведено в 

таблиці 4.1. Розрахунок виконано згідно «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих 

речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та 

напилювання металів». Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук, 

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва. Київ, 2003 р. 

 

Розрахунок викидів ЗР проводимо по формулі, результати зводимо в наступну 

таблицю: 

Мг/сек = Вкг/год* qi /3600; 

Мт/рік = В кг/рік *qi*10
-6

, де qi* - питомий викид, г/кг. 
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Найменування показника Розмірність Величина 

1 2 3 

Витрати електродів АНО-4 (кг/год)/(т/рік) 0,6/110 

Питомий викид Fe203 г/кг 5,41 

Питомий викид Мп02 г/кг 0,59 

Викид Fe203 г/сек 0,003 

Викид Fe203 т/рік 0,0006 

Викид Мп02 г/сек 0,00022 

Викид Мп02 т/рік 0,000065 

 

Очікуване утворення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 

період будівельних робіт наведені в наступній таблиці: 

 

 

Код 

речовини 

 

 

Найменування забруднювальної 

речовини (ЗР) 

Гранично допустима 

концентрація ЗР 

ГДК 

мг/м
3 

 

Кількість викидів ЗР 

т/період будівництва 

337 Оксид вуглецю 5,0 0,24 

2754 Вуглеводні граничні С12-С19 1,0 0,071 

304 Діоксид азоту 0,2 0,071 

2903 Сажа 0,3 0,015 

330 Діоксид сірки 0,5 0,011 

123 Заліза оксид 0,04  0,0006 

143 Марганець  0,012 0,000065 

2902 Речовини у вигляді твердих 

суспендованих частинок 
0,5 0,1 

 

 
Обґрунтування рівнів допустимих викидів об’єкту проектованої діяльності. 
Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві 

проводиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: 

розрахунок приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від 

всіх джерел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86.  

М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н<10м, де:  

М - сумарне значення викиду, г/сек.,  

ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м
3
;  

Н - висота джерел викиду, м. 

 

Сумарні викиди забруднюючих речовин при одночасній роботі будівельних машин 

наведені в наступній таблиці: 
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Код 

речов

ини 

 

Найменування 

забруднювальної 

речовини (ЗР) 

 

Кількість 

викидів 

ЗР, г/с 

Гранично 

допустима 

концентрація 

ЗР ГДК 

мг/м
3 

Умова  

М/ГДК 

Результат 

порівняння  

М/ГДК > Ф 

для 

визначення 

очікуваних 

результатів 

розсіювання 

ЗР 
337 Вуглецю оксид 0,094 5,0 0,02 ˂ 0,1 ГДК 

2754 Вуглеводні 

граничні С12-С19 

0,015 1,0 0,015 ˂ 0,1 ГДК 

301 Азоту діоксид 0,0156 0,2 0,08 ˂ 0,1 ГДК 

328 Сажа 0,012 0,15 0,08 ˂ 0,1 ГДК 

330 Ангідрид 

сірчистий 

0,017 0,5 0,034 ˂ 0,1 ГДК 

123 Заліза оксид 0,003 0,04  0,075 ˂ 0,1 ГДК 

143 Марганець  0,00022 0,012 0,018 ˂ 0,1 ГДК 

2902 Пил неорганічний 0,01 0,5 0,02 ˂ 0,1 ГДК 

 

Аналіз відношення кількості викидів забруднюючих речовин до ГДК при обраному 

варіанті одночасної роботи будівельних машин та механізмів, оснащених каталітичними 

нейтралізаторами вихлопних газів (при максимальному навантаженні) менше параметра Ф 

(0,1), свідчить про те, що вклад планованої діяльності очікується на рівні менше 0,1 ГДК: 

вплив планованої діяльності незначний, та не привносить суттєвий вплив на атмосферне 

повітря.  

Згідно з проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин для 

неорганізованих джерел викидів ЗР без врахування заходів нейтралізації вихлопних газів, які 

виконані  із використанням програми розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ «EOL +», 

версія 5 максимальні концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати 

нормативні; результати зведені в наступну таблицю. 

 

Характеристики забруднення атмосферного повітря за результатами розрахунків 

розсіювання наведені наступній таблиці: 

 
 

Код  

р-ни 

 

 

 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

 

 

 

ГДК, 

ОБУВ 

мг/м
3
 

 

 

 

Фонова 

концентрація 

Концентрації ЗР у приземному шарі атмосфери з 

урахуванням фонового рівня забруднення  

 

 

мг/м
3
 

 

 

в долях 

ГДК 

 

 

Максимальні  На межі СЗЗ 

в мг/м
3
 в долях 

ГДК 

в мг/м
3
 в долях ГДК 

301 Азоту діоксид 0,2 0,02 0,1 0,14323 0,71615 0,09550 0,47752 

330 Сірки діоксид 0,5 0,05 0,1 0,06367 0,12734 0,05897 0,11794 

337 Вуглецю оксид 5,0 0,4 0,08 0,55104 0,11021 0,49924 0,09985 

2574 Вуглеводні граничні 

С12-С19 

1,0 0,4 

 

0,4 

 

0,42413 0,42413 0,41583 0,41583 

 Група сумації речовин 

NO2+SO2 

 

  

0,00000 0,78171 0,00000 0,52743 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період будівництва очікуються  

в межах встановлених гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць, які затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 

№ 52. 
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Для неорганізованих джерел (майданчик заправки автотранспорту), нормативи не 

встановлюються, регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення 

вимог щодо технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить 

регулювання викидів забруднюючих речовин від неорганізованого джерела забруднення 

атмосферного повітря. 

 
Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності шумових, 

вібраційних, світлових, теплових та радіаційних забруднень, випромінення та інших 

факторів впливу 
 

В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча 

будівельна техніка. 

Перелік одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва: екскаватор, 

бульдозер, автокран. 

Для визначення тимчасового впливу шуму при будівництві проведено акустичний 

розрахунок. Рівень звукового тиску визначено на відстані найближчої житлової забудови                

(60 м) від працюючої техніки. 

Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки очікуваного рівня шуму при роботі ДВЗ 

будівельних машин на межі житлової забудови. Максимально можливий рівень шуму може 

бути при одночасній роботі будівельних машин: 

Екскаватор – L1 = 90 дБА.  1 од. 

Бульдозер – L2 = 91 дБА   1 од. 

 

Сумарний максимально можливий рівень шуму L∑  складатиме: 

 

 

=10·lg(10
9,0

 +10
9,1

) = 93,54 дБА. 

 

 

Для визначення рівня шуму на межі житлової забудови виконується розрахунок згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищ них територій». 

Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 

                                                             , дБа 

де    - шумова характеристика,  

          - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

              
             

           
 

 

r = 60 м; А=1,4 м; В=1,4 м 

               = 35,7 дБа. 

      - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі, дБа;  

       =5r/1000  

        = 0,3 дБа. 

       - поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, дБа;        = 0. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 

шуму, дБа;        = 0. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБа; 

 3  

L∑ = 10·lg ∑ 10
0,1L

 

 n=1  
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       = 0. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, дБа;        = 0. 

        - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок накладання відбитого звуку, дБа;         = 0. 

                                                                        

Рівень шуму на відстані найближчої житлової забудови від джерел утворення шуму при 

будівництві (LАтер73 м = 57,54 дБа) в межах допустимих рівнів звуку на території житлової 

забудови, відповідно до вимог ДСП 173-96 (вдень LА МАКС= 70 дБа, вночі LА МАКС= 60 дБа). 

Заходи щодо запобігання інтенсивного шумоутворення та ізоляції джерела шуму 

здійснюються безпосередньо на об’єкті планової діяльності.  

Будуть застосовані наступні заходи боротьби с шумом та вібрацією: 

- Проведення робіт в денний час доби; 

- Утримання механізмів в справному стані, відповідність їх шумових та 

вібраційних характеристик технічним характеристикам; 

- Виключення постійного контакту із вібруючими поверхнями; 

- Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту (взуття, рукавиці та 

ін.). 

Проведений розрахунок показує, що рівень звукового тиску у розрахунковій точці не 

перевищує нормативне допустимий рівень. 

Негативний вплив під час проведення будівельних робіт можна оцінити як помірний. 

Об`єкт проектованої діяльності не випромінює ультразвукові, електромагнітні або 

іонізуючі хвилі. Заходи щодо запобігання або зменшення зазначених впливів на навколишнє 

середовище планованою діяльністю не передбачаються. 

Таким чином, виходячи з наведених оцінок впливу на природне середовище, вплив 

проектованої діяльності при будівництві є допустимим та контрольованим. 

 

Б.1.2. Опис і оцінка можливого впливу на водні ресурси. 
Для водопостачання будівельного майданчика протягом провадження підготовчих та 

будівельних робіт передбачається застосування привозної води, яка буде завозитися силами 

підряднної організації будівництва. 

Для збору та накопичення побутових стічних вод передбачається застосування 

біотуалету. 

Вплив контрольований. 

Період будівництва складатиме 11 місяців – 242днів та 22 дні на місяць. 

Роботи здійснюватиметься в 1 зміну при максимальній кількості працюючих 20 чол. 

Потреба у воді на господарсько-побутове споживання на період будівництва 

складатиме: 

Qдоба = Σ qі х Ni х 10 
-3

, де 

Qдоба – обсяг господарсько-питного та виробничого споживання за добу, м
3
/добу; 

qі – нормативні витрати води на 1 працівника на добу, л/люд. (ДБН В.2.5-64:2012); 

N – кількість працюючого персоналу в зміну. 

 

Розрахунок максимальних добових та місячних показників витрат води на 

будівельному майданчику наведені в наступній таблиці: 
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Показник Кількість,  

чол. у 

зміну 

Норма  

витрат 

води, 

м
3
/добу 

Загальний 

показник, 

м
3
/добу 

 

Кількість 

днів 

роботи 

Загальний 

показник, 

тис. 

м
3
/період 

Загальний 

показник, 

тис. м
3
/міс. 

Працівники, 

в т.ч.  

20  0,5 242 0,12 0,12 

ІТР+охорона 2 0,015 0,03    

Охорона 1 0,015 0,015    

Робітники  18 0,025 0,45    

Всього  20  0,5  0,12 0,01056 

 

Рідкі побутові відходи (господарсько-побутові стічні води) під час будівництва 

вилучатимуться з місць їх накопичення із застосуванням асенізаційних машин з подальшим 

очищенням на існуючих міських каналізаційних спорудах. 

Очікувані концентрації забруднюючих речовин у стічних водах під час будівництва 

зведені в наступну таблицю: 

Категорія 

стічних вод 

Витрати 

стічних 

вод, 

м
3
/доба 

t 
0
С 

Забруднюючі 

речовини 

Концентрація 

ЗР, мг/л 

Кількість 

ЗР, 

кг/доба 

Допустим

а 

концентр

ація ЗР, 

мг/л 

Господарсько

-побутові 

стічні води 

від 

будівельного 

персоналу 

0,5 20 БСК 270 0,13 270 

ХСК 450 0,30 675 

Завислі 

речовини 

300 0,2 300 

Хлориди 130 0,089 224,3 

Сульфати 150 0,1 336 

Азот амон. 10 0,00685 20 

Залізо заг. 0,2 0,000137 0,5 

 

Концентрації забруднюючих речовин у стічних господарсько-побутових водах, 

утворених на будмайданчику відповідатимуть Правилам приймання стічних вод на очисні 

споруди біологічної очистки стічних вод Куликівської селищної ради  (поля фільтрації) D4; 

місцезнаходження: Чернігівська обл., смт. Куликівка; власник: Куликівська селищна рада, 

Чернігівська обл., смт. Куликівка,  вул. Щорса, 97. 

 

Б.1.3. Поводження з відходами. 
Очікуване утворення відходів та поводження з відходами. 
 

Протягом будівництва очікується утворення будівельних та твердих побутових 

відходів, які передбачається накопичувати в контейнерах на спеціально відведеному 

майданчику.  

№№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 Тривалість будівництва міс. 11 

2 Чисельність працюючих в максимально завантажену зміну чол. 20 
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Згідно з даними Реєстру місць видалення відходів, Реєстру об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів (станом на 05.05.2021) підприємства-утилізатори, які 

мають право щодо поводження з відходами: 

1. Полігон твердих побутових відходів  смт. Куликівка D1, місцезнаходження: 

Чернігівська обл., смт. Куликівка; власник: Куликівська селищна рада, Чернігівська обл., 

смт. Куликівка,  вул. Щорса, 97; 

2. Очисні споруди біологічної очистки стічних вод Куликівської селищної ради  

(поля фільтрації) D4; місцезнаходження:  Чернігівська обл., смт. Куликівка; власник: 

Куликівська селищна рада, Чернігівська обл., смт. Куликівка,  вул. Щорса, 97; 

3. ПП «ДОН-БАС» (31819084); адреса: 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. 

Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 41-а, корп.1 кв.5; 

4. ВАТ «Екологія» (02173816); адреса: 14010, м. Чернігів, вул. Попова, 2а. 

 

Дані щодо очікуваних (розрахункових) обсягів усіх видів відходів: 
 
Тверді побутові відходи 
Розрахунок нормативно допустимих обсягів утворення відходів. 
Розрахунок виконано згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 22.03.2010 року №75 «Про затвердження рекомендованих норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів» та «Санитарных норм и правил на 

промьішленньїх предприятиях» М.83 (для робітників). Норма накопичення твердих 

побутових відходів для робітників на одне робоче місце становить 75 кг/рік або 0,205 

кг/день. Тверді побутові відходи передбачається збирати в контейнери для сміття і 

розміщювати на території проммайданчика. 

 
Відходи вигребу 
Санітарно-гігієнічне обслуговування робітників на будівництві  буде здійснено шляхом 

встановлення на будівельному майданчику кабінки біотуалету; фекальні відходи 

зберігаються в баку мобільної туалетної кабіни (МТК). 

Стоки з рукомийника передбачено зливати (за допомогою переносної ємності) у бак 

мобільної туалетної кабіни (МТК). Фекальні відходи та стічні води від рукомийника 

рекомендується обробляти препаратом «Септонік», що при контакті з природними відходами 

перетворює їх на стабільний осад. 

Договори щодо утилізації будуть укладатися Замовником після початку роботи на 

будівельному майданчику. 

 
Тверді побутові відходи. 
Розрахунок кількості твердих побутових відходів (код згідно ДК-005-96 – 7720.3.1.01) 

виконаний за наступною формулою 

M = n × q×Т× 10
-3

,   

де: M – маса відходів, т/рік; 

q – питомий показник утворення відходів, кг/(рік · чол.), q = 0,205 кг/день на одного 

працівника, згідно ПКМУ № 1070 від 10.12.2008 р; 

n – кількість працівників, чол, n =20 люд. в зміну; 
Т - кількість діб на рік, на період експлуатації запроектованого об'єкта 242 днів 

M = (20× 0,205 × 242) × 10-3  = 0,99 т/період проведення робіт. 

Утворені тверді побутові відходи накопичуються в контейнері з наступним вивезенням 

на полігон твердих побутових полігон твердих побутових відходів  смт. Куликівка D1. 
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Обсяги утворення будівельних  відходи внаслідок демонтажу існуючих будівель і 

споруд: на майданчику наявний фундамент від старої будівлі, який підлягає розбиранню. 

Вивезення утворених будівельних та твердих побутових відходів 4 класу небезпеки 

передбачається по мірі накопичення на полігон твердих побутових відходів смт. Куликівка. 

Визначення обсягів відходів огарків електродів: 

М=mел х mo / 100 х 10
-3

  

mел – маса електродів, 110 кг, 

mo – маса огарків, складає 7% від маси електродів. 

М= 110 х 7/100 х 10
-3

=0,008т. 

Вивезення утворених відходів металу передбачається на підприємства, які мають 

ліцензію на збір, заготівлю та переробку брухту чорного або кольорового металів, та внесені 

до Реєстру об’єктів оброблення та утилізації відходів (зокрема ПАО «Чернігів -

Вторчермет»,або інші). 

Очікуване утворення відходів в період будівництва зведені в наступну таблицю: 

 

№ 

п/п 
Назва і вид відходу 

Одиниця 

виміру 

 

Кіль- 

кість 

Клас 

небезпеки 
Код відходу Засіб утилізації 

При проведенні підготовчих та будівельних робіт  

 

1 

 

 

 

 

Тверді побутові 

відходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т/період 

будівництва 

0,99 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

77203.103 

 

 

 

 

Вивезення на полігон 

твердих побутових 

відходів  смт. 

Куликівка D1, 

місцезнаходження: 

Чернігівська обл., 

смт. Куликівка; 

власник: Куликівська 

селищна рада, 

Чернігівська обл., 

смт. Куликівка,  вул. 

Щорса, 97 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Будівельні відходи 

внаслідок демонтажу 

існуючих будівель і 

споруд на майданчику 

будівництва: 

- бій цегли, мате-

ріалів стінових 

  

 

 

 

т/період 

будівництва 

 

По 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4510.3.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огарки електродів 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

т/період 

будівництва 

0,008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820.2.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємства, які 

мають ліцензію на 

збір, заготівлю та 

переробку брухту 

чорного або 

кольорового металів, 

та внесені до Реєстру 

об’єктів оброблення 

та утилізації відходів 

(зокрема ПАО 

«Чернігів -

Вторчермет»,або 

інші). 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоки з вигребу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис.м
3
/ 

період 

будівництва 

0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  

Поля фільтрації -

очисні споруди 

біологічної очистки 

стічних вод 

Куликівської 

селищної ради   

 

Продовження додатку Б.1



 
Б.1. Розрахунок виконано 08.06.21 15:03 програмою ЕОЛ+, версія 5.3.1.  
 
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 Куликівка 27,2 -7,9 5 180   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 Будмайданчик    

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я 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 ДВЗ 
Бульдозер 

444 1 500 500 0 0 5 0,5 0,294 80 5 

  2 ДВЗ 
Екскаватор 

444 1 480 520 0 0 5 0,5 0,294 80 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 1 301 0,044 1 0,054          

   330 0,0077 1 0,009          

   337 0,077 1 0,098          

   2754 0,0126 1 0,016          

  2 301 0,0189 1 0,05          

   330 0,0033 1 0,008          

   337 0,033 1 0,09          

   2754 0,0054 1 0,014          
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Розрахунок виконано 08.06.21 15:03 програмою ЕОЛ+, версія 5.3.1.  
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

330 Сірки діоксид 0,5 1 

337 Оксид вуглецю 5 1 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 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. 

31 301 330         1 

 
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 

1 301 b   0,1         

 330 b   0,1         

 337 b   0,08         

 2754 b   0,4         

 

 
Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 1 

 
 

Завдання на розрахунок. 
 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

Код р-ни Найменування речовини 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

330 Сірки діоксид 

337 Оксид вуглецю 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
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Розрахунок виконано 08.06.21 15:03 програмою ЕОЛ+, версія 5.3.1.  
 

Завдання на розрахунок. 
 
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. 

31 301 330         1 

 
Завдання на розрахунок. 
 
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 

1 500 500 1000 1000 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. Куликівка 5     0,5 1 1,5   5  2 5 1 
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Перелік  найбільших  концентрацій 
40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

525 475 0,14323 0,71615 225,00 0,75 1 54,43         

450 550 0,14097 0,70483 45,00 0,75 2 52,41         

525 450 0,12827 0,64136 240,00 0,75 1 56,51         

550 475 0,12827 0,64136 210,00 0,75 1 56,51         

425 550 0,12215 0,61073 30,00 0,75 2 53,83         

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

50010 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

525 475 0,06367 0,12734 225,00 0,75 1 55,44         

450 550 0,06341 0,12682 45,00 0,75 2 51,39         

525 450 0,06221 0,12442 240,00 0,75 1 57,51         

550 475 0,06221 0,12442 210,00 0,75 1 57,51         

425 550 0,06156 0,12312 30,00 0,75 2 52,81         

 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

60000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

525 475 0,55104 0,11021 225,00 0,75 1 54,64         

450 550 0,54850 0,10970 45,00 0,75 2 52,20         

525 450 0,53484 0,10697 240,00 0,75 1 56,71         

550 475 0,53484 0,10697 210,00 0,75 1 56,71         

425 550 0,52808 0,10562 30,00 0,75 2 53,63         

 

 
Перелік  найбільших  концентрацій 

10000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

525 475 0,42413 0,42413 225,00 0,75 1 55,83         

450 550 0,42365 0,42365 45,00 0,75 2 50,99         

525 450 0,42156 0,42156 240,00 0,75 1 57,89         

550 475 0,42156 0,42156 210,00 0,75 1 57,89         

425 550 0,42038 0,42038 30,00 0,75 2 52,42         
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Перелік  найбільших  концентрацій 
Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

525 475 0,00000 0,78171 225,00 0,75 1 27,73         

450 550 0,00000 0,76953 45,00 0,75 2 26,62         

525 450 0,00000 0,70206 240,00 0,75 1 28,73         

550 475 0,00000 0,70206 210,00 0,75 1 28,73         

425 550 0,00000 0,66927 30,00 0,75 2 27,29         

 

Концентрації у заданих точках 

40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

560 560 0,09550 0,47752 145,00 0,75 1 51,17         

 

Концентрації у заданих точках 

50010 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

560 560 0,05897 0,11794 145,00 0,75 1 52,19         

 
Концентрації у заданих точках 

60000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

560 560 0,49924 0,09985 145,00 0,75 1 51,38         

 
Концентрації у заданих точках 

110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

560 560 0,41583 0,41583 145,00 0,75 1 52,58         

 

Концентрації у заданих точках 

Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

560 560 0,00000 0,52743 145,00 0,75 1 25,88         
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ДОДАТОК Б.2. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, 

ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
ОБ’ЄКТА ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
Вплив на атмосферне повітря. 
 
Б.2.1. під час експлуатації  АЗК  (бензин, дизельне пальне). 
Загальний об'єм зберігання палива 80м

3.  
Кількість заправок на добу – не менше 125.  
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу на АЗК є: 
- №№ 1, 2, - дихальні клапани 2-х підземних секційних резервуарів  для зберігання 

пального  (А-92, А-95 та А-95 Преміум», дизпаливо) діаметром по 0,05м кожних на висоті 

2,5 м від поверхні землі,  
- №№ 3, 4 - пункт відпуску пального двома паливо-роздавальними колонками 

(параметри джерел викидів приймаємо d=05м, Н=5,0м). 
Режим роботи АЗК  — 365 діб на рік, цілодобово. 
Тривалість зміни — 8 годин. 
Вантажообіг наведений в наступній таблиці:  
 

№ 

п/п 
Найменування нафтопродукту 

Резервуар 

ємність 

відсіку,  м
3 

 

Кількість 

заправок 

на добу, 

шт 

Витрата, м3 
за добу за рік 

АЗК 
2 Бензин автомобільний А-92 1х25 30 1,25 456 
3 Бензин автомобільний А-95 1х15 30 0,5 182 
4 Бензин автомобільний А-95 

«Преміум» 
1х15 25 0,6 219 

5 Дизельне паливо 1х25 40 1,6 584 
 Усього нафтопродуктів 80 125 3,95 2755 
 
При прийманні бензину та дизпалива в резервуарні ємності (згідно вимог зазначених 

змінами №10 до ДБН360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень», затверджених наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року №145 і введених 

в дію з 1 вересня 2001 року) передбачається застосування швидкозйомних герметичних муфт 

МС-1 для зливу палива із автоцистерн паливовозу в резервуар та застосування системи 

подачі парів нафтопродуктів, що витісняються із резервуарів, в автоцистерну, а також 

передбачено застосування колонок, що обладнанні пристроями для відведення парів палива із 

паливного баку під час заправки.  
Отже, викиди в атмосферне повітря витіснених парів нафтопродуктів із підземних 

ємностей при прийманні палива, під час заправки в паливний бак не відбувається.  
При експлуатації автозаправної станції викиди забруднюючих речовин (парів палива) в 

атмосферне повітря відбуваються на етапах зберігання та відпуску палива споживачам.  
Розрахунок викидів при зберіганні палива в підземних ємностях за рахунок 

випаровування через дихальні клапани виконано відповідно методики «Збірника методик по 

розрахунку    викидів    в    атмосферу    забруднюючих    речовин    різними    виробництвами», 

Гідрометеовидат, 1986р. 
Викиди (кг/год) при зберіганні нафтопродуктів розраховуються по формулі: 
ЕРІК = 2,52 · Vр

ж ·  PS(38)  · Мп · (К5х + К5т)·К6 ·  К7 (1 - η) · 10
-9;  кг/год;      

де:    Vр
ж - об'єм рідини, що наливається в резервуар протягом року, м

3
/рік; 

PS(38)  - тиск насичених парів рідини при температурі 38°С, (гПа); 
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Мп - молекулярна маса парів рідини; 
К5х , К5т -  поправочні  коефіцієнти,   що  залежать  від  тиску  насичених  пар  PS(38) 

температури газового  t p простору резервуару відповідно в холодний і теплий період року; 
К6 -     поправочний  коефіцієнт,   що  залежить   від  тиску  насичених  парів     і  річно 

оборотності резервуарів п; 
К7  -   поправочний   коефіцієнт,   що   залежить   від   технічної   оснащеності   і   

режиму експлуатації резервуарів; 
η - коефіцієнт ефективності газоулавлюючого пристрою резервуару (частки одиниці). 

Значення тиску насичених парів PS(38)  для нафтопродуктів приймається з таблиці, в 

залежності від значень еквівалентної температури початку кипіння рідини (tекв °С), що 

визначається по формулі: tекв = tнк + (tкк –  tнк) / 8,8  
де: tкк, tнк  - температура початку і кінця кипіння нафтопродукту, °С . 
Коефіцієнти К5х , К5т визначаються в залежності від температури газового простору 

ємностей  (t p ) та тиску насичених парів нафтопродуктів з таблиць П.3.4...П.3.6 

(«Збірника…», Гідрометеовидат, 1986р.). 
Температура за шість холодних місяців визначається за формулою: 
tГХ = К1Х + К2Х   ∙  tAХ  + К3Х   ∙  tЖХ  , °С.        
за шість теплих місяців за формулою: 
tГТ = К4 ∙(К1Т + К2Т   ∙  tAТ  + К3Т   ∙  tЖТ)  , °С        
де:  tГХ , tГТ - середні арифметичні значення температури атмосферного повітря відповідно 

з шість холодних і шість теплих місяців року, °С , 
К1Х , К2Х , К3Х   К1Т,  К2Т, К3Т  - коефіцієнти відповідно за шість теплих і шість холодних 

місяців року, табл. П.3.1 додатку 3 («Збірника…», Гідрометеовидат, 1986р.); 
К4    - коефіцієнт, що приймається для підземних резервуарів рівним 1, для наземних 

згідно табл. П.3.2 додатку 3 («Збірника…», Гідрометеовидат, 1986р.); 
  tЖХ , ∙  tЖТ -   середні температури нафтопродуктів в резервуарах за шість теплих і шість 

холодних місяців року, °С; 
п - річна оборотність резервуарів: 
п = VЖР / VР 
де: 
VЖР - об'єм рідини, що поступає в резервуар протягом року, м

3
/рік;  

VР - об'єм резервуару, м
3. 

Розрахунок викидів ЗР в атмосферу при експлуатації АЗС 
АЗС призначена для зберігання автобензину, кількість заправок за добу – 125. 
Режим роботи – 24 год./добу, 365дн/рік. 
В середньому одна автомашина заправляє 35л бензину або 40л дизпалива; одночасна 

заправка можлива для двох автомобілів. 
Під час зливу пального в ємності для зберігання – заправка автомобілів не здійснюється 

(правила пожбезпеки). 
Визначення значень tекв., Рs/38/; МП. 

Найменування 

нафто-
продукттів 

 
tпк 
°С 

 
tкк 
°С 

Розрахунок tекв. 
 

tекв. 
°С 

Рs/38/; 
Гпа 

МП, 
г/моль 

Резервуа

р ємність 

відсіку,  

м³ 1  3 4 5 6 7 8 
Бензин А-92 35 195 35+(195-35) : 8,8 53,2 605 66 1х25 
Бензин А-95 35 195 35+(195-35) : 8,8 53,2 605 66 1х15 
Бензин А-95 

преміум 
35 195 35+(195-35) : 8,8 53,2 605 66 1х15 

Дизтопливо 180 380 180+(380-185) : 8,8 202,7 1,2 146 1х25 
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Коефіцієнти К6, К7, К8 рахуються з використанням таблиці П2.2 (стор.83 «Збірника…», 

Гідрометеовидат, 1986р.) залежно від Рs/38/ та річної оборотності «п». 
Коефіцієнт річної оборотності: 
ПА-92  = 456 / 25 = 18; ПА-95  = 182 / 15 = 12; ПА-95прем  = 219 / 15 = 15; ПДП  = 584 / 25 = 24                   
 Температура за шість холодних місяців: 
tГХ = = 1,62 + 0,19  ∙  (-2)  + 0,74  ∙  (-2) = -0,24, °С 
за шість теплих місяців : 
tГТ = 1,0  ∙(6,1  + 0,17 х 16  + 0,36 х 16) = 14,58 °С 
Дані по розрахунках максимальних разових викидів шкідливих речовин від підземних 

ємностей при зберіганні палива зведені в таблицю. 
 

№ п/п Параметр Позначення Розмір-
ність 

Бензин 

А-92 
Бензин 

А-95 
Бензин 

А-95-
преміум 

Дизельне 

паливо 

1. Об'єм резервуару Vp м3 25 15 15 25 
2. Густина рідини D т/м3 0,74 0,74 0,74 0,85 
3. Об'єм рідини Vx м3/рік 456 182 219 584 

4. Зворотність резервуару п  18 12 15 24 

5. 
 
 

Температура початку кипіння і кінця кипіння 

рідини 
 
 

tпк °С 35 35 35 180 

tкк  °С 195 195 195 380 
6. Тиск насичених парів при 38°С п.4.1 Ps(38) гПа 605 605 605 1,2 
7. Молекулярна маса парів рідини Mn г/моль 66 66 66 146 
8. 
 
 

Поправочні коефіцієнти   п. 1.4, 1.6 
 
 

К5Х — 0,191 0,191 0,191 0,044 
К5Т — 0,364 0,364 0,364 0,160 

9. Еквівалент, темп, початку кипіння tэкв  °С 53,2 53,2 53,2 202,7 
10. 
 

Середні ариф. знач, температури атмосферного 

повітря відповідно за шість найбільш хол. і 

теплих місяців 

tax °С -2 -2 -2 -2 

tarn °С 16 16 16 16 
11. 
 
 

Середні температури рідини в резервуарах за шість 
холоднихі шість теплих міс. 

tp гх °С -2 -2 -2 -2 
tp гm °С 16 16 16 16 

12. 
 13.  
14. 
15. 
16. 
17. 
 
 
 
 
 
 

Коефіцієнти за шість найбільш 
теплих і найбільш холодних 

місяців, залежать від розташування 
резервуара і температури в 

резервуарі, 
табл. П.1.1 

 
 
 
 
 
 

K1X  1,62 1,62 1,62 1,62 
K2X  0,19 0,19 0,19 0,19 
K3X  0,74 0,74 0,74 0,74 
к1т  6,1 6,1 6,1 6,1 

к2т  0,17 0,17 0,17 0,17 
кЗт  0,36 0,36 0,36 0,36 

18. Темпер, газового простору резервуару 
за шість найбільш холодних місяців 

tp нх °С -0,24 -0,24 0,24 -0,24 

19. Темпер, газового простору резервуару за шість 

найбільш теплих місяців 
tp нт °С 14,58 14,58 14,58 14,58 

20. Коеф. табл. П.1.2 в залежності від виконання 

резервуару 
К4  1 1 1 1 

21. 3 таб. П.2.2, залеж, від зони, п, Ps(38) К6  3,61 4,01 3,61 1,24 
22. Коефф.залежить від техоблаштованості К7  1 1 1 1 
23. Викид годинний 

Егод = 2,52 · Vр
ж ·  PS(38)  · Мп · 

(К5х + К5т)·К6 ·  К7 (1 - η) · 10-9 

 
 

Егод 

 
 

кг/год 

 
 

0,2 

 
 

0,082 

 
 

0,08 

 
 

0,00007 

24. Викид секундний  
МСЕК = Егод х 1000 / 3600 

 
МСЕК 

 
г/с 

 
0,03 

 
0,011 

 
0,012 

 
2,0х10-5 

25. Викид річний 

GРІК = Егод х 24 х 365 х 10-3 
 

GРІК 

 
т/рік 

 
0,81 

 
0,35 

 
0,39 

 
0,0006 

    Джерело № 1 
 

Джерело № 2 
 Бензин: 

0,041 г/с, 
1,16 т/рік 

Бензин: 
0,012 г/с, 
0,39 т/рік 

Вуглеводні 
2,0х10-5г/с, 
0,0006т/рік 
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 Розрахунки викидів парів нафтопродуктів в атмосферу при заправленні 

транспортних засобів (неорганізовані джерела №№5, 6) . 
Викид забруднюючих речовин відбувається при витисненні пароповітряної суміші з 

баків автомобілів по чотирьом постам заправки. Продуктивність однієї колонки при роботі 

насосу від електроприводу становить 40 літрів за хвилину (2,4 м
3
/год).  

Розрахунок максимальних викидів забруднюючих речовини при заправленні 

транспортних засобів виконаний згідно з методикою «Збірник показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами» (Український 

науковий центр технічної екології. Донецьк, 2004. Том І  розділ VI за формулами: 
Мгод = Q х K х g (кг/год);   
де: Q  - продуктивність паливно-роздавальних колонок, м

3
/год; 

К - коефіцієнт, що залежить від концентрації парів палива, для бензину К = 0,000058, 
для дизпалива К = 0,000036;  

g - густина палива, кг/м
3 . 

 
Проектом передбачається відпуск протягом року бензинів 1365 м

3
, дизпалива 584 м

3 , з 
них в весняно-літній період 60% загального відпуску (бензинів - 820 м

3
, ДП - 350 м

3
),  і в 

осіннє-зимовий період 40% загального відпуску (бензинів - 766 м3
, ДП - 350 м3).  

Річні викиди парів бензину (т/рік) визначені з розрахунку, що час заправки однієї машини 

складає біля 8 хвилин  
Пари бензину (по джерелу №5): 
Нормативна густина бензину приймається 0,74т/м

3.  
Мгод = 2,4 х 0,000058 х 740 =0,1кг/год; 
МСЕК =М ГОД х 1000 / 3600 = 0,1 х 1000/3600 = 0,03г/с 
 
GРІК =  МГОД Х T Х 365 Х 10-3 = 0,13 х 9,3 х 365 х 10

-3= 0,44т/рік 
Пари дизпалива (по джерелу № 6): 
Річні викиди парів дизпалива (т/рік) визначені з розрахунку, що час заправки однієї машини 

складає біля 8 хвилин. 
Мгод = 2,4 х 0,000036 х 850 =0,07кг/год; 
МСЕК =М ГОД х 1000 / 3600 = 0,07 х 1000/3600 = 0,02г/с 
Річні викиди парів дизпалива (т/рік) визначені з розрахунку, що час заправки однієї машини 

складає біля 5 хвилин, а всього 70 заправок на добу. Отже, загальний час заправки складає 

5,8год/добу. 
GРІК =  МГОД Х T Х 365 Х 10-3 = 0,07 х 5,3 х 365 х 10

-3= 0,14 т/рік. 
 

№  
п/п 

Параметр Позначення Розмір-
ність 

Вузол заправки 
 Бензин ДП  

1 Викид годинний Мгод = Q х K х g  Егод кг/год 0,1 0,07 
 

0,11 
2 Викид секундний МСЕК = Мгод х 1000 / 3600 МСЕК г/с 0,03 0,02 
3 Викид річний  

GРІК =  МГОД Х T Х 365 Х 10-3 
 

GРІК 

 
т/рік 

 
0,44 

 
0,14 
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Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання ЗР в атмосфері 
Детальний розрахунок приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо 

кількість викидів від всіх джерел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до 

вимог п. 5.21 ОНД-86. 
При висоті джерела викиду до 10,0м параметр Ф = 0,10. 
 

 
Код 

 
Назва речовини 

 
Кількість викидів 

ГДК 
(ОБРВ) 
мг/м

3 г/с т/рік 
Джерело 1 (резерв. І А-92, А-95) 

2704 Бензин 0,041  5,0 
Під час зберігання  

Джерело №2(резерв. 2 (А-95 Преміум, ДП) 
2704 Бензин 0,012  5,0 
2754 Вуглеводні С12-С19 2,0х10

-5  1,0 
Разом  

2704 Бензин 0,053 1,55 5,0 
2754 Вуглеводні С12-С19 2,0х10

-5 0,0006 1,0 
Під час заправки 
Джерело №№ 5, 6 

2704 Бензин 0,03  5,0 
2754 Вуглеводні С12-С19 0,02  1,0 
2704 Всього бензину (3 авт.) 0,09 0,44 5,0 
2754 Всього вуглеводнів (2х2 авт.) 0,02 0,14 1,0 

Від усіх джерел 
2704 Бензин 0,143 1,99 5,0 
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 0,02002 0,1406 1,0 
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ДОДАТОК Б.2. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, 

ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
ОБ’ЄКТА ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
Вплив на атмосферне повітря. 
 
Б.2.2. під час експлуатації  АГЗС  (пропан-бутан). 
Розрахунки кількості втрат зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) 
Розрахунки виконані із використанням Галузевого стандарту України ГСТУ 

320.00149943.016-2000, «Сборник показателей эмиссии (удельные выбросы) загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух различными предприятиями», Донецьк, 2004 (додаток А, 

стор.160) та «Справочник по сжиженным углеводородным газам» (Н. А. Стаскевич, Д. Я. 

Вигдорчик, «Недра», 1986). 
Під втратами розуміють безповоротні втрати газу, яких неможливо уникнути. 
Структура втрат: 
- операції зливу або наливу - : 

 Злив автомобільних цистерн, 
 Наповнення балонів газобалонних автомобілів - під час від`єднання струбцини 

від штуцера паливного баку машини 
- операцій, що пов`язані з ремонтом: 

 Ремонт та переопосвідчення резервуарів, 
 Ремонт або заміна запірної апаратури, 
 Ремонт помп, 

- операцій, пов`язаних з експлуатацією: 
  Зберігання ЗВГ (природні втрати), 
 

В суміші зрідженого вуглеводневого газу, відповідно ДСТУ 4047-2001:  
-  пропану - 40% (П=40), 
- бутану     - 60% (Б=60), 
- одоранту СПМ (суміш природніх меркаптанів) - 30 г/т від пропан-бутану. 
Максимальна потужність АГЗП – 120 заправки за добу, максимально 43800 заправок за 

рік. 
Очікуваний річний оборот ЗВГ становитиме 1300 т/рік.  
Температури повітря для розрахунків: 

- середньорічна температура суміші – 60
С, 

- середня максимальна температура повітря найбільш теплого місяця - +26,60
С, 

- середня мінімальна температура повітря - - 8,8 0С. 
Максимальний рівень наповнення не повинен перевищувати 85% від геометричного 

об'єму надземного резервуару, V=19,9 м3. 
Тиск насичених парів в газовому просторі резервуарі визначається за формулою: 
      n 

P=∑ Pi ∙ Xі , де 
      i=1 

Pi ∙- тиск насичених парів і-го компоненту суміші газів, МПа; 
Xі – мольна доля і-го компоненту в рідині,  
Мольна доля і-го компоненту визначається вз відомої вагової частки за формулою: 
                       gi / Mi 
        Xі = -----------------------, де 

 

                   n 
                  ∑ g 

j / M j, де 
                       j=1 

gi  - масова доля і-го компоненту в рідині, долі одиниці, 
Mi – молекулярна маса і-го компоненту, кг/моль.  
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Густина СВГ ρ в кілограмах на м
3 визначається за формулою (ГОСТ 28656-90): 

                100 
        ρ = -----------, де

 

                n 
              ∑ Xі / ρі                      i=1 

Xі – масова частка  і-го компоненту в суміші газів, %, 
ρі  - густина і-го компоненту в суміші газів (визначається за даними таблиць А1, А2, А3, 

А4 «Збірника показників емісії…», Донецьк, 2004, ГСТУ 320.00149943.016-2000, 
n – кількість компонентів СВГ. 
 Вузол приймання газу в резервуар 
Розрахунок втрат газу під час зливу із автомобільних цистерн 
Злив з автоцистерн в ємності АГЗП здійснюється за допомогою резинотканинних  

рукавів.  
Довжина рукавів по 5,0м. Діаметр рукава рідкої фази 40мм, парової фази 32мм. 
Звільнення рукавів від залишків здійснюється їх продувкою на свічку.  

 
Вц = В

р
ц + В

п
и + В

пп
ц 

 
де, В

р
ц - втрати ЗВГ у рідкій фазі під час зливу з резервуару або цистерни, кг 

(звільнення від залишків ЗВГ рукава рідкої фази); 
В

п
и  - втрати СВГ у паровій фазі під час зливу з резервуару або цистерни, кг (звільнення 

від залишків СВГ рукава парової фази); 
 Впп

ц – втрати ЗВГ у вигляді повернення парової фази, що заповнює об`єм резервуару 

або цистерни під час зливу ЗВГ, кг (викиди в атмосферу відсутні). 
В

р
и  = N х pp х Vp 

де, N – кількість зливо-наливних ліній під час зливу з цистерн – 1, 
ρ p – густина рідкої фази СВГ, кг/м

3, 
Vp  - об`єм зливо-наливного рукава, м

3. 
 
Об`єм зливо-наливного рукава рідкої фази, м

3: 
Vp =0,785 х 10

-6 х dpp х lpp , 
dpp  - внутрішній діаметр зливо-наливного рукава - 40мм, 
lpp – довжина зливо-наливного рукава, 5,0м. 
 
Об`єм рукава парової фази, м

3: 
Vpп = 0,785 х 10

-6 х dpp х lpp; 
dpp  - внутрішній діаметр зливо-наливного рукава - 32мм, 
lpp – довжина зливо-наливного рукава, 5м. 
 
При прийманні газу після зливання парова фаза з транспортної ємності не відкучується, 

залишковий тиск в транспортній ємності і на рукавах буде рівним тиску насичених парів над 

поверхнею зрідженого газу («Справочник по сжиженным углеводородным газам»). 
Визначаємо тиск насичених парів в газовому просторі резервуару 
                                gi / Mi                            0,4 / 44,097 
Пропан         Xі = -------------- = ----------------------------------- = 0,47  
                              g j / M j,             0,4/44,097 + 0,6 / 58,124 

Визначаємо тиск у відповідності до температур методом інтерполяції 
 

Назва Молекулярна 

маса М, 

кг/кмоль 

Вагова 

частка, 

долі 

одиниць 

Мольна доля 

в суміші Х, 
доля одиниць 

Тиск насичених парів Рі  при 

температурі МПа («Справочник 

по сжиженным углеводородным 

газам» 
t=6 0С t=26,6, 0С 

Пропан 44,097 0,4 0,47 0,560 0,992 
Бутан 58,124 0,6 0,53 0,128 0,253 
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Абсолютний тиск насичених парів в газовому просторі резервуару (при середньорічній 

температурі суміші – 60
С, при середній максимальній температурі повітря найбільш теплого 

місяця - +26,60
С: 

Абсолютний тиск насичених парів в газовому просторі резервуару  
при t=6 0С 
Р = 0,560 х 0,47 + 0,128 х 0,53  = 0,331 МПа 
при t=26,6 0С 
Р = 0,992 х 0,47 + 0,253 х 0,53  = 0,600 МПа 
Густина парової фази при t=6 0С та тиску 0,331МПа (для визначення річних втрат);  

ρі  - густина і-го компоненту в суміші газів (визначається за даними таблиць А1, А2, А3, А4 

«Збірника показників емісії…», Донецьк, 2004, ГСТУ 320.00149943.016-2000): 
 

Густина парової фази СВГ при t=6 0С  
                           100 
        Pn = ------------------ = 7,7 кг/м

3 

                   40    +   60  
                   6,52     8,71 
Густина парової фази СВГ при t=26,6 0С  
                              100 
        Pn = ------------------------ = 13,95 кг/м

3 

                   40          +   60  
                   11,768        15,91 
Об`єм зливо-наливного рукава рідкої фази, м

3: 
Vp =0,785 х 10

-6 х dpp х lpp = 0,785 х 10
-6 х 40

2 х 5 = 0,00628м
3, 

 
Об`єм рукава парової фази, м

3: 
Vpп = 0,785 х 10

-6 х dpp х lpp = 0,785 х 10
-6 х 32

2 х 5,0 = 0,004019м3; 
 
Максимально-разовий викид при прийманні СВГ в резервуар АГЗП (при 

максимальному значенні - при t=26,6 0С): 
                                                                                            1 х 1000 
М = N х pp х Vp = 1 х (0,00628 + 0,004019) х 13,95 х  --------------= 0,12 г/с 
                                                                                             20 х 60 
Валовий викид при прийманні СВГ в резервуар (при середньорічній температурі 

t=60
С): 
G = N х pp х Vp = 1 х (0,00628 + 0,004019) х 7,7 х 200 х 10

-3 = 0,016 т/рік 
 

Кількість втрат складатиме: 
 

 
Код 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
г/с т/рік 

402 Бутан (Б60) 0,072 0,01 
10304 Пропан (П40) 0,048 0,006 
1716 Одорант 0,0000036 0,00000048 

 
 Розрахунок втрат газу під час наповнення балонів газобалонних автомобілів 
Максимальна потужність АГЗП – 120 заправлень за добу, (365 робочих днів на рік); 

інтервал заправлення – 8 хвилин. 
Кількість заправлень за рік приймаємо виходячи з середньодобової кількості 

заправлень – 120 запр./добу – 43800 запр./рік. 
Вгб = 13 х 10

-6 х pp  
де, pp – густина рідкої фази, кг/м

3, 
13х10

-6 
– втрати СВГ під час наповнення одного газобалонного автомобіля. 
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Густина рідкої фази СВГ при середньорічній температурі t=60
С (для визначення 

валових втрат): 
-pпроп  густина рідкої фази пропану (табл.А1) – 522 кг/м

3, 
-pбутан густина рідкої фази бутану (табл.А2) – 595 кг/м

3. 
Густина рідкої фази суміші пропану та бутану PР в кілограмах на м

3: 
                       100 
        PР = ------------------------ = 562 кг/м

3 

                   40    +   60  
                   522      595 
Густина рідкої фази СВГ при середній мінімальній температурі повітря -8,860

С (для 

визначення максимально-разових втрат) 
-pпроп  густина рідкої фази пропану (табл.А1) – 541 кг/м

3, 
-pбутан густина рідкої фази бутану (табл.А2) – 611 кг/м

3. 
                       100 
        PР = ------------------------ = 581 кг/м

3 

                   40    +   60  
                   541      611 
Максимально-разові втрати: 
М = 13 х 10

-6 х 581 х 1000 / (8 х 60) = 0,0115 г/с 
Валові втрати: 
G=13 х 10

-6 х 562 х 43800 х 10
-3 = 0,32 т/рік 

 
Кількість втрат складатиме: 
 

 
Код 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
г/с т/рік 

402 Бутан (Б60) 0,007 0,19 
10304 Пропан (П40) 0,005 0,13 
1716 Одорант 0,0000003 0,00001 

 
  Втрати газу під час зберігання (природні втрати) 
Розрахунок втрат газу в кілограмах за добу здійснюється за формулою: 
Взб.=0,001 х Нзб .х Vзб. х pp 

де   Нзб -  норма природних втрат під час зберігання ЗВГ, кг/т за добу (табл.VIII-2): 
- при температурі зберігання (середня за теплий період року) +26,60

С та при 

середньорічній +6
0
С. 

Нзб = 20,9 х 10 
-2 

кг/т, 
V зб - об'єм рідкої фази ЗВГ у ємності, в якій він зберігається (м

3) – 19,9 м3. 
Рр - густина рідкої фази ЗВГ, кг/м3  
 
Густина рідкої фази СВГ при середньорічній температурі t=60

С (для визначення 

валових втрат): 
-pпроп  густина рідкої фази пропану (табл.А1) – 522 кг/м

3, 
-pбутан густина рідкої фази бутану (табл.А2) – 595 кг/м

3. 
 
Густина рідкої фази СВГ  PР в кілограмах на м

3: 
                       100 
        PР = ------------------------ = 562 кг/м

3 

                   40    +   60  
                   522      595 
Густина рідкої фази СВГ при середній максимальній температурі t=26,60

С (для 

максимально-разових втрат): 
-pпроп  густина рідкої фази пропану (табл.А1) – 491 кг/м

3, 

Продовження додатку Б.2



5 
 

-pбутан густина рідкої фази бутану (табл.А2) – 571 кг/м
3. 

Густина рідкої фази СВГ  PР в кілограмах на м
3: 

                       100 
        PР = ------------------------ = 538 кг/м

3 

                   40    +   60  
                   491      571 
М.=0,001 х 20,9 х 10 

-2 х 19,9 х 538 х 1000 / (24 х 3600) = 0,026 г/с 
Валові втрати: 
G= 0,001 х 17,0 х 10 -2 х (19,9/2) х 562 х 365 х 10-3 = 0,35 т/рік 

Викиди складатимуть: 
 

 
Код 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
г/с т/рік 

402 Бутан (Б60) 0,016 0,21 
10304 Пропан (П40) 0,01 0,14 
1716 Одорант 0,00000078 0,000011 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від насосного обладнання 
Втрати СВГ в рідкій фазі від насосного обладнання визначається за формулою  
М = П х n / 3,6, г/с 
де П - викид газу від одиниці обладнання, кг/год; 
n -  кількість одиниць одночасно працюючого обладнання (насосів, компресорів і т.д.), 

шт ;  
Річний викид визначається за формулою: 
G = ∑ П х t i  х  10-3

, т/рік; 
де t -  кількість годин роботи кожної одиниці обладнання на протязі року. 
 
Протягом року насос продуктивністю 3,0 м

3
/год потенційно буде перекачувати 1314 м3 

ЗВГ. Чистий час роботи насосу SHELF LPG PK - 440 год/рік.  
Питомий викид від насосу прийнято згідно таблиці 5.4 «Справочник…» 
М = 0,02 х 1 / 3,6 

 = 0,006 г/сек; 
G = 0,02 х 440 х 10

-3 = 0,009 т/рік. 
Викид по інгредієнтам: 

 
Код 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
г/с т/рік 

402 Бутан (Б60) 0,004 0,005 
10304 Пропан (П40) 0,002 0,004 
1716 Одорант 0,0000002 0,0000003 

 
 Втрати, пов’язані з технічним обслуговуванням  

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

Вза = Вза
р + Вза

п+ Вза
прод 

 

Вза
р - втрати рідкої фази СВГ під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом або 

ремонтом запірної арматури, кг; 
Вза

п - втрати СВГ у паровій фазі під час звільнення трубопроводу перед його ремонтом 

або ремонтом запірної арматури, кг; 
Вза

прод - втрати СВГ у паровій фазі під час продувки трубопроводу після його ремонту 

або ремонту запірної арматури, кг; 
Vтр - об'єм трубопроводу рідкої фази СВГ, який необхідно звільнити перед 

ремонтом, м3;  
Vтп - об'єм трубопроводу парової фази СВГ, який необхідно звільнити перед 

ремонтом, м3; 
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3 – коефіцієнт, що враховує потрійну витрату СВГ на продувку перед пуском 

трубопроводу. 
 
Вза

р = pp х Vтр = 552,5 х 0,0063 = 3,48кг/рік, 
Вза

р
 =0,785 х 10-6 х dpp х lpp= 0,785х10-6х 402х 5,0=0,0063м3 

dpp  - внутрішній діаметр зливо-наливного рукава, 40мм,  
lpp – довжина зливо-наливного рукава, 5,0м.  
Вза

п = pп х Vтп = 18,06 х 0,004 = 0,072кг/рік 
V з.а.

п
 = 0,785 х 10-6 х dpp х lpp = 0,785 х 10-6 х 322 х 5,0 = 0,004м3; 

dpp  - внутрішній діаметр зливо-наливного рукава, 32мм, 
lpp – довжина зливо-наливного рукава, 5,0м.  
 
Vза

прод = 3 (Vтр + Vтп) = 3 х (0,0063 + 0,004) = 0,031м3 
 
              Вза

прод = pп х Vза
прод= 18,06 х 0,031 = 0,56кг/рік 

 
Капітальний ремонт – 1 раз на 2 роки 

Вз.а.=  3,48 + 0,072 + 0,56 = 4,11кг/год= 0,004т/рік 
Кількість викидів складатиме: 

 
Код 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
т/рік 

402 Бутан (Б60) 0,0024 
10304 Пропан (П40) 0,0016 
1716 Одорант 0,00000012 

 
 Втрати газу під час продувки ємностей після ремонту або опосвідчення. 

Впр = 3 х рп х V 
Звільнення резервуару для ремонту проводиться після того, як з нього більшість 

газу (за умовами автоматизації може залишиться 5% газу) використана на заповнення 

балонів. Залишок відкачати компресором. До залишкового тиску 0,5кг/см2. 
Впр = 3 х рп х V = 3 х 18,06 х 8,5 = 460кг = 0,46т/рік 
де –  рп - густина парової фази СВГ, 18,06кг/м3; 
- V -об'єм резервуару м3; 
Кількість викидів складатиме: 

 
 

Код 
 

Назва речовини 
Кількість викидів 

т/рік 
402 Бутан (Б60) 0,28 

10304 Пропан (П40) 0,18 
1716 Одорант 0,000014 

Операція відбувається 1 раз на 8 років, вплив є тимчасовим. 
Продувка резервуару після ремонту проводиться інертним газом, з балонів за 

допомогою редукторів. Викиди забруднюючих речовин при цьому відсутні. 
 Розрахунок втрат під час перевірки запобіжних клапанів 

Взап.= 3,16 х α х F х В х √ (Р1 + 0,1) х pп, 
де: α – коефіцієнт втрати газу, 
F – площа найменшого перерізу проточної частини сідла клапану, см2, 
В – коефіцієнт за табл.VIII-1 «Сборника…», 
Р1 – максимально надмірний тиск перед запобіжним клапаном, мПа, 
pп – густина парової фази СВГ, кг\м3. 
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Виходячи з того, що запобіжний клапан, працює через відсічний клапан, що 

запобігає втраті газу, втрати під час перевірки запобіжних клапанів відсутні. 
 

 Розрахунок втрат під час очищення фільтрів 
Вф.= Vф х рп  

де: Vф – об’єм порожнини фільтра і трубопроводу до запірної арматури (3х10-3м3), 
pп – густина рідкої фази СВГ, що скидається під час очищення фільтра, 552кг/м3. 
Звільнення фільтру перед ремонтом відбувається на свічу 
Вф.= 0,003 х 552,5 =1,66кг 
При щомісячному очищенні фільтрів Вф.= 12 х 1,66 = 19,9кг/рік = 0,02т/рік. 
Вплив є тимчасовим. 
Кількість викидів складатиме: 
 

 
Код 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
т/рік 

402 Бутан (Б60) 0,012 
10304 Пропан (П40) 0,008 
1716 Одорант 0,0000006 

 
Максимальні секундні технологічні викиди при нормальній роботі АГЗП 

складаються з процесів: під час зберігання та заправки автомобілів. 
Заправка автомобілів під час зливу ЗВГ з автоцистерн в резервуари не відбувається.  
Максимальні річні викиди прийняті від процесів: 
- під час продувки ємностей після ремонту або опосвідчення (1 раз на 8 років), 
- під час ремонту трубопроводів та запірної арматури (1 раз на 1-2роки), 
- під час очищення фільтрів (12 разів на рік), 
- зливу з автоцистерн в резервуари та роботи насосу, 
- під час зберігання та заправки автомобілів. 
 
 

 
Код 

 
Назва речовини 

 
Кількість викидів 

 

ГДК 
(ОБРВ) 
мг/м

3 

 
М/ПДК 

Висновок 

відносно 
Ф=0,1 

г/с т/рік 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Свіча продувки СВГ  

402 Бутан (Б60) 0,072 0,01 200 0,006 Недоцільно 
10304 Пропан (П40) 0,048 0,006 65 0,012 Недоцільно 
1716 Одорант 0,0000036 0,00000048    

Під час наповнення газобалонних автомобілів  
402 Бутан (Б60) 0,007 0,19 200 0,006 Недоцільно 

10304 Пропан (П40) 0,005 0,13 65 0,012 Недоцільно 
1716 Одорант 0,0000003 0,00001    

Під час зберігання, роботи насосу перекачування 
402 Бутан (Б60) 0,016 0,21 200  Недоцільно 

10304 Пропан (П40) 0,01 0,14 65  Недоцільно 
1716 Одорант 0,00000078 0,000011    

Від роботи насосу перекачування  
402 Бутан (Б60) 0,004 0,005 200  Недоцільно 

10304 Пропан (П40) 0,002 0,004 65  Недоцільно 
1716 Одорант 0,0000002 0,0000003    
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1 2 3 4 5 6 7 
Під час ремонту 

402 Бутан (Б60) - 0,0024 200   
10304 Пропан (П40) - 0,0016 65   
1716 Одорант  0,00000012    

Під час продувки або опосвідчення (1 раз на 8 років) 
402 Бутан (Б60) - 0,28 200   

10304 Пропан (П40) - 0,18 65   
1716 Одорант  0,000014    

Під час очищення фільтрів  
402 Бутан (Б60) - 0,012 200   

10304 Пропан (П40) - 0,008 65   
1716 Одорант  0,0000006    

Всього 
402 Бутан (Б60) 0,1 0,43 200 0,0005 Недоцільно 

10304 Пропан (П40) 0,065 0,5 65 0,001 Недоцільно 
1716 Одорант 0,000005 0,000024391    

 
Обґрунтування рівнів допустимих викидів об’єкту проектованої діяльності. 
Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві 

проводиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: 

розрахунок приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від 

всіх джерел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86.  
М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н<10м, де:  
М - сумарне значення викиду, г/сек.,  
ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м

3;  
Н - висота джерел викиду, м. 
 

Код 
речовини 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
 

 
ГДК 
мг/м

3 

 
М/ГДК 

Доцільність 
відносно 
Ф=0,10 

г/с т/рік    
При експлуатації АГЗП 

402 Бутан  0,1 0,43 200 0,006 Недоцільно 
10304 Пропан  0,065 0,5 65 0,012 Недоцільно 
1716 Одорант 0,000005 0,000024391    

 
Для забруднюючих речовин, що присутні в викидах організованих джерел об'єкту 

(Дихальні клапани резервуарів скрапленого вуглеводневого газу) – пропану, бутану, 

вуглеводнів, нормування не передбачене (Наказ Мінприроди України №309 від  27.06.06р. 

«Нормативи гранично допустимих викидів ЗР із стаціонарних джерел»), нормативи викидів 

для організованих стаціонарних джерел не встановлюються. 
Для неорганізованих джерел (майданчик заправки автотранспорту), нормативи не 

встановлюються, регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення 

вимог щодо технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить 

регулювання викидів забруднюючих речовин від неорганізованого джерела забруднення 

атмосферного повітря. 
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ДОДАТОК Б.2. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, 

ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
ОБ’ЄКТА ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
Вплив на атмосферне повітря. 
 
Б.2.3. Розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при русі автотранспорту на АЗС  
ведемо за «Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними 

джерелами»’, ВАТ «УкрНТЕК» (2000), затвердженою наказами Мінекобезпеки України та 

Держкомстату України. 
Визначення кількості викидів забруднюючих речовин при русі автотранспорту на 

АЗК.  
На території багатопаливної АЗК відбувається рух транспорту під час заїзду та виїзді.  
Розрахунок виконано згідно з «Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин 

пересувними джерелами» (ВАТ «УкрНТЕК», 1999), узгоджені Мінприроди України та 

затверджені ДержкомсаттУкраїни. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

використання окремих видів палива транспортними засобами у населених пунктах 

здійснюється за формулою: 
Вij =Пі х К ji  х К jiтс,  де:  

- Bij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім свинцю) 

від використання і-го виду палива;  
- Пі - річне споживання і-го виду палива на потреби транспортних засобів;  
- Кji - усереднений питомий викид j-ї забруднюючої речовини (крім свинцю) та 

парникового газу для транспортних засобів населення від споживання і-го виду палива;  
- Кjiтс - коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на викиди j-ї 

забруднюючої речовини від використання і-го виду палива. 
Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за 

формулою: 
Qн = 0,01 х Hs х S (1 + 0,01 х KZ) , 
де: Qн— нормативна витрата палива, літри; 
Hs — базова лінійна норма витрати палива, 9,0 л /100 км; 
S — пробіг автомобіля, 0,2 км; 
KZ — сумарний коригуючий коефіцієнт, %. 
Qн = 0,01 х 9,0 х 0,2 х (1 + 0,01 х 1) = 0,018 л (0,015 кг/заправку).  
Максимальна тривалість маневрування 20-25 хв. 

 
Річна кількість заправок: 
- Бензинових – 63 000 заправок, тривалість перебування на території - 21900 год/рік, 
- ДП – 24 500 заправок, тривалість перебування на території - 8520 год/рік, 
- ЗВГ – 70 000 заправок, тривалість перебування на території - 23333 год/рік. 
- Бензинових – 45625 заправок, тривалість перебування на території - 6100 год/рік, 
- ДП – 14 600 заправок, тривалість перебування на території - 1950 год/рік, 
- ЗВГ – 43800 заправок, тривалість перебування на території - 5840 год/рік. 
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Результати розрахунків зводимо в наступні таблиці.  

 

 
При русі автотранспорту на автомийці. 
Максимальна потужність автомийки: 24 автомобілі /зміну. 
Режим роботи авто мийки - 3 зміни на добу, 365діб на рік. 
Максимальна тривалість маневрування 10 хв. 
Тривалість перебування на території – 4380 год/рік. 
Розрахунок виконано згідно з «Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин 

пересувними джерелами» (ВАТ «УкрНТЕК», м. Київ, 2000), узгоджені Мінприроди України 

та затверджені ДержкомсаттУкраїни. 

Забруднюючі речовини та 

парникові гази 

Вид палива 

(кг/т) 

бензин 

Коефіцієнт 
впливу 

Кількість викидів 

кг/год г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 
При роботі ДВЗ на бензині 

Оксид вуглецю 201,8 1,5 0,76 0,21 0,01 
Вуглеводні граничні С12-С19 53,0 1,0 0,13 0,036 0,003 

Діоксид азоту 21,0 0,9 0,047 0,008 0,001 
Сажа - 1,0 - - - 

Діоксид сірки 1,0 1,0 0,025 0,0007 0,0006 
При роботі ДВЗ на дизпаливі 

Оксид вуглецю 36,2 1,5 0,1086 0,03 0,001 
Вуглеводні граничні С12-С19 3,08 1,0 0,006 0,0017 0,05 х10

-3 
Діоксид азоту 31,4 0,95 0,06 0,0156 0,00051 
Діоксид сірки 4,3 1,0 0,0086 0,0024 0,073х10

-3 

При роботі ДВЗ на ЗВГ 
Оксид вуглецю 201,8 1,5 0,61 0,168 0,014 

Вуглеводні граничні С12-С19 25,7 1,0 0,051 0,014 1,19 х10
-3 

Діоксид азоту 21,0 0,9 0,0378 0,008 0,88 х10
-3 

Сажа - 1,0 - - - 
Діоксид сірки 1,0 1,0 0,002 0,0006 0,047 х10

-3 

Забруднюючі речовини та 

парникові гази 

Максимально разові г/с 
Кількість 

валових викидів 
т/рік Разом 

З урахуванням 

коефіцієнту 

нерівномірності 
Оксид вуглецю 0,408 0,33 263,6 

Вуглеводні граничні С12-С19 0,0517 0,031 4,14 
Діоксид азоту 0,02 0,012 2,42 

Сажа 0,0039 0,00234 0,1 
Діоксид сірки 0,0037 0,0022 0,67 

Забруднюючі речовини та 

парникові гази 

Вид палива 

(кг/т) 

бензин 

Коефіцієнт 
впливу 

Кількість викидів 

кг/год г/с т/рік 

Оксид вуглецю 201,8 1,5 0,76 0,21 3,8 
Діоксид азоту 21,0 0,9 0,047 0,008 0,235 

Вуглеводні граничні С12-С19 53,0 1,0 0,13 0,036 0,65 
Сажа - 1,0 - -  

Діоксид сірки 1,0 1,0 0,025 0,0007 0,125 
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Обґрунтування рівнів допустимих викидів об’єкту проектованої діяльності. 
Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві 

проводиться для шкідливих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: 

розрахунок приземних концентрацій виконується для інгредієнтів, якщо кількість викидів від 

всіх джерел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86.  
М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н<10м, де:  
М - сумарне значення викиду, г/сек.,  
ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м

3;  
Н - висота джерел викиду, м. 
 

Код 
речовини 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
 

 
ГДК 
мг/м

3 

 
М/ГДК 

Доцільність 
відносно 
Ф=0,10 

г/с т/рік    
При русі транспорту 

337 Оксид вуглецю 0,00204 0,29 5,0 0,00041 Недоцільно 
304 Діоксид азоту 0,00815 0,022 0,2 0,041 Недоцільно 
330 Діоксид сірки 0,0001 0,006 0,5 0,002 Недоцільно 

2574 Вуглеводні граничні 

С12-С19 
0,0003 0,0362 1,0 0,0003 Недоцільно 

 
Для забруднюючих речовин, що присутні в викидах організованих джерел об'єкту 

(Дихальні клапани резервуарів скрапленого вуглеводневого газу) – пропану, бутану, 

вуглеводнів, нормування не передбачене (Наказ Мінприроди України №309 від  27.06.06р. 

«Нормативи гранично допустимих викидів ЗР із стаціонарних джерел»), нормативи викидів 

для організованих стаціонарних джерел не встановлюються. 
Для неорганізованих джерел (майданчик заправки автотранспорту), нормативи не 

встановлюються, регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення 

вимог щодо технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить 

регулювання викидів забруднюючих речовин від неорганізованого джерела забруднення 

атмосферного повітря. 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при русі 

транспорту на автомийці. 
 
Для визначення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 

використовується «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источником АО «КазТрансОйл» (2005), «Методика расчета выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» (1999 р.), та «Методика 

розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами», ВАТ «УкрНТЕК» 

(2000), затвердженою наказами Мінекобезпеки України та Держкомстату України. 
Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконується для забруднюючих речовин: 

оксиду вуглецю (СО), вуглеводнів (СН), оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту NO2), 
сажі (С), сполук сірки (в перерахунку на діоксид сірки SO2). 

Для розрахунків кількості викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря при 

русі автотранспорту (прогрівання двигуна, холостий хід, пробіг: в`їзд-виїзд) приймаємо: 
- Умови зберігання – відкрита стоянка без підігріву (БП), 
- Тип двигуна: Б- бензиновий (як найбільш небезпечний) для сучасних легкових 

автомобілів з поліпшеними екологічними характеристиками;  
- Періоди року: Т – теплий, Х – холодний, П – перехідний. 
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Викид i-го речовини одним автомобілем k-ї групи в день (г) при виїзді з території 

стоянки М
/
ik, і повернення М

//
ik 

М
/
ik= mnpik ∙ tnp + mLik ∙ L1+ mxxik ∙ nxx1 

М
/
ik= mLik ∙ L2+ mxxik ∙ nxx2, 

Де: 
где 

прik
m  - питомий викид i-го речовини при прогріванні двигуна автомобіля k-ї групи, 

г/хв; 

Likm  -   пробіговий викид i-го речовини при русі автомобіля по території стоянки з 

відносно постійною швидкістю, г / км; 

xxikm  - питомий викид i-го речовини при роботі двигуна на холостому ходу, г / хв; 

пр
t  - час прогріву двигуна, хв; 

1L ,
2L  - пробіг автомобіля по території стоянки в день, км; 

1xxt ,
2xxt  - час роботи двигуна на холостому ходу при виїзді (поверненні) на територію 

або в приміщення стоянки, хв. 
Викиди забруднюючих речовин при прогріванні і роботі двигуна на холостому ходу 

автомобілями з бензиновими і дизельними двигунами, згідно таблиць «Методики…»: 
  

Рабочий, 

об`єм 

двигуна, л 

Тип 
двигуна 

Питомі викиди забруднювальних речовин  

СО СН NOх SO2 

Т 
X 

Т 
X 

Т 
X 

Т 
X 

БП БП БП БП 

Питомі викиди забруднюючих речовин при прогріванні двигунів сучасних легкових 

автомобілів з поліпшеними екологічними характеристиками  г/хвилину 
˃ 1,8 до 3,5 Б 4,5 

2,9 
8,8 
5,7 

0,44 
0,18 

0,66 
0,27 

0,03 
0,03 

0,04 
0,04 

0,012 
0,011 

0,014 
0,013 

Д 0,35 0,53 0,14 0,17 0,13 0,20 0,048 0,058 

Викиди забруднюючих речовин при прогріванні і роботі двигуна на холостому ходу 

автомобілями з бензиновими і дизельними двигунами, згідно таблиць Методики  

Рабочий, 

об`єм 

двигуна, л 

Тип 

двигуна 

Питомі викиди забруднювальних речовин  

СО СН NOх SO2 

Т 
X 

Т 
X 

Т 
X 

Т 
X 

БП БП БП БП 

Питомі викиди забруднюючих речовин на холостому ходу сучасними легковими 

автомобілями з поліпшеними екологічними характеристиками , г/хвилину 
˃ 1,8 до 3,5 

 
Б 3,5 

1,9 
0,35 
0,15 

0,03 
0,03 

0,011 
0,010 

Д 0,2 0,10 0,12 0,048 
Викиди при пробігу сучасних легкових автомобілів, з поліпшеними екологічними 

характеристиками г/км 
˃ 1,8 до 3,5 Б 13,2 

9,3 
16,5 
11,7 

1,7 
1,4 

2,5 
2,1 

0,24 
0,24 

0,24 
0,24 

0,063 
0,057 

0,079 
0,071 

 
Д 1,8 2,2 0,4 0,5 1,90 1,90 0,250 0,313 
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Етапи розрахунку: 
Час роз'їзду машин визначається за формулою:  

2

вkпр1хх1

p N

N)tt60v/L(
t




, хв.

 

де –  
v  - швидкість руху машин по території стоянки; км / год  
Максимально разовий викид розраховується для місяця з найбільш низькою 

середньомісячною температурою.  
Валовий викид i-го речовини автомобілями розраховується окремо для кожного 

періоду року за формулою 





p

1k

6

pk

//

ik

/

ikв

j

i 10DN)MM(M  , т/год     

где 
в

  - коефіцієнт випуску  

kN  - кількість автомобілів k-ї групи в господарстві;    

pD  - кількість днів роботи в розрахунковому періоді (холодному, теплому, 

перехідному);    
j  - період року (Т - теплий, П - перехідний, Х - холодний). 

Кількість робочих днів у розрахунковому періоді (Dp) залежить від режиму роботи 

стоянки і тривалості періодів з середньою температурою нижче 5
о
С, від 5

о
С до + 5 ° С, 

вище 5
о
С. Тривалість розрахункових періодів і середньомісячні температури 

визначаються за Довідником з клімату. Для холодного періоду розрахунок проводиться 

для кожного місяця. Для визначення загального валового викиду (Mi) валові викиди 

однойменних речовин за періодами року підсумовуються: 
П

i

Х

i

Т

ii MMMM  , т/год      

Максимально разовий викид i-їречовини ( iG ) визначаємо по формулі: 

p

p

1k
kв1xxxxik1Likпрпрik

i t60

N)tmLmtm(
G








, г/с    

где pt  - тривалість руху автомобилей. 

Кількість одночасного руху автомашин (N2) приймаємо максимальну - 6 автомобілів.  
Згідно ДБН «Будівельна кліматологія» для тривалість холодного періоду для району 

планованої діяльності становить: 
- холодного 151 день,  
- теплого – 153 дні,  
- перехідного 61 день.  
Контроль токсичності вихлопних газів автомобілів (Кi) на автостоянці не 

проводиться.  
Коефіцієнт виходу машин на лінію (αв) дорівнює 2. 
Час прогріву машин (tпр) становить: 
-  в холодний період 28 хв,  
- в теплий - 2,  
- в перехідний –6.  
Час роботи машин на холостому ходу (tХХ) - 1 хв.  
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 № експлікації стоянки на генплані  
№ Автомийка 

легкових 
Автомийка 

вантажних 
Прибиран

ня 
Кількість паркомісць, 

kN  4 2 4 

Пробіг по території 1 машини (виїзд) (L1), км 0,55 0,46 0,98 
Пробіг по території 1 машини (в'їзд), (L2), км 0,55 0,46 0,98 
Пробіг по території, км (загальний) 0,198 
Час роз'їзду машин tp   

v  15 км/год. 
N2 1 1 1 

tp  Х. П.., хвилин tp=(0.198/1560+1+28)246/1=4176 хв. 
tp Т. П., хвилин tp=(0.198/1560+1+2)246/1=432 хв.  

tp  П. П.., хвилин tp=(0.198/1560+1+6)246 /1=1008 хв. 
Викид від 1 машини при виїзді, г, зведені у наступній таблиці. 
 У холодний, теплий і перехідний періоди викиди від 1 машини при виїзді складуть 

відповідно:  
П

i

Х

i

Т

ii MMMM  , т/год 
Бензиновий двигун, робочий об’єм двигуна 1,8…3,5 л 

Вуглецю оксид 

Виїзд  
/

ikМ =8,8281+16,50,198+3,511=253,2 

/

ikМ =4,521+13,20,198+3,511=15,14 

/

ikМ =8,861+16,50,198+3,511=59,6 

В`їзд  
/

ikМ =16,50,198+3,511=6,8 

/

ikМ =13,20,198+3,511=6,14 

/

ikМ =16,50,198+3,511=6,8 

Валовий викид СО 

Х

iM =6(253,2+6,8)24151/106=5,7 

Т

i
M =6(15,14+6,14)24153/106=0,47 

П

iM =6(59,6+6,8)2461/106=0,58 

iM =6,8 т/рік 

Максимально разовий викид розраховуємо для холодного періоду: 
Gi=6253,224/4176/60=0,15 г/с

 
Вуглеводні 

Виїзд В`їзд 

/

ikМ =0,66281+2,50,198+0.3511=19,33 

/

ikМ =0,4421+1,70.198+0,3511=1,58 

/

ikМ =0,6661+2,50.198+0.511=4,96 

/

ikМ =2,50.198+0.3511= 0,85 

/

ikМ =1,70.198+0,3511=0,7  

/

ikМ =2,50.198+0.511=1,0 

Валовий викид С12-С19 
Х

iM =6(19,33+0,85)24151/106=0,44 

Т

i
M =6(1,58+0,7)24153/106=0,05 

П

iM =6(4,96+1,0)2461/106=0,05 

iM =0,54 т/рік 

Gi=619,3324/4176/60=0,011 г/с 
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Азоту діоксид  

Виїзд В`їзд 

/

ikМ =0,04281+0.240,198+0,0311=1.2 

/

ikМ =0.0321+0,240,198+0.0311=0,14 

/

ikМ =0,0461+0,240,198+0,0311=0,32_ 

/

ikМ =0.240,198+0,0311=0.08  

/

ikМ =0,240,198+0.0311=0,08 

/

ikМ =0,240,198+0,0311=0,08 

Валовий викид NO2 
Х

iM =6(1.2+0,08)24151/106=0,028 

Т

i
M =6(0,14+0,08)24153/106=0,0048 

П

iM =6(0,32+0,08)2461/106=0,004 

iM =0,037 т/рік 

Gi=61,224/4176/60=0,001  г/с 
Ангідрид сірчистий 

Виїзд В`їзд 

/

ikМ =0.014281+0.0630.198+0.01111= 0,415 

/

ikМ =0.01221+0.070.198+0,01111=0,049 

/

ikМ =0.01561+0.0630.198+0,01111=0,113 

/

ikМ =0.0630.198+0.01111= 0,023 

/

ikМ =0.070.198+0,01111=0,025 

/

ikМ =0.0630.198+0,01111=0,023 

Валовий викид SO2 
Х

iM =6(0,415+0,023)24151/106=0,01 

Т

i
M =6(0,049+0,025)24153/106=0,0016 

П

iM =6(0,113+0,023)2461/106=0,0012 

iM =0,013 т/рік 

Gi=60,41524/4176/60=0,0002  г/с 

Обґрунтування рівнів допустимих викидів об’єкту планованої діяльності . 
Очікується вплив при русі автотранспорту на автомийці. 
Згідно ОНД-86 (п.5.21) розрахунок  приземних  концентрацій  на  підприємстві проводиться для шкідливих 

речовин, що викидаються, для яких виконується умова: розрахунок приземних концентрацій виконується для 

інгредієнтів, якщо кількість викидів від всіх джерел, віднесених до ГДК більше параметра Ф, відповідно до вимог п. 

5.21 ОНД-86.  
М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н<10м, де:  
М - сумарне значення викиду, г/сек.,  
ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м3;  
Н - висота джерел викиду, м. 

Код 
речовини 

 
Назва речовини 

Кількість викидів 
 

 
ГДК 
мг/м

3 

 
М/ГДК 

Доцільність 
відносно 
Ф=0,10 г/с т/рік 

337 Вуглецю оксид  0,15 6,8 5,0 0,03 Недоцільно 
2754 Вуглеводні насичені С12-С19 0,011 0,54 1,0 0,011 Недоцільно 
304 Азоту діоксид  0,001 0,037 0,2 0,005 Недоцільно 
330 Сірчистий ангідрид  0,0002 0,013 0,5 0,0004 Недоцільно 

Відношення кількості викидів забруднювальних речовин до ГДК становить менше параметру Ф (0,1), 

що свідчить про те, що максимальні концентрації забруднювальних речовин не перевищують 0,1 ГДК - 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу на автомобільній стоянці в межах встановлених ГДК 

населених місць. 
Для неорганізованих джерел (стоянка автомобілів), нормативи ГДВ (Наказ № 309 від 27.06.2006) не 

встановлюються, регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо 

технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів 

забруднюючих речовин від неорганізованого джерела забруднення атмосферного повітря. 
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ДОДАТОК Б.2. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, 

ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
ОБ’ЄКТА ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Б.2.4. Аналіз характеристик шуму від об’єкта планованої діяльності 
Для визначення рівня шуму на межі житлової забудови виконується розрахунок згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищ них територій». 
Основним джерелом шуму на майданчику підприємства є транспортні засоби.  
Джерелом шуму на АЗС є автотранспорт, який заїжджає на автозаправну станцію.  
Рівень звуку від автотранспорту в розрахунковій точці на території АЗК складає 70 

дБА. 
Згідно проекту допустимі рівні шумів на території АЗК не перевищують показників 

санітарних норм ДСП 173-96 (із змінами).  
СЗЗ АЗК – 50м, відстань від джерел забруднення АЗК до найближчого будинку 

житлової забудови (розрахункова точка) складає 89,78 м. 
Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 
 А     А    А         А      А      А      А      А      А    , дБа 

де  А - шумова характеристика,  
  А       - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

  А           
             

           
 

r = 89,78 м; А=1,4 м; В=1,4 м 
                  = 34,8 дБа. 

      - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі, дБа;  
       =5r/1000  

        = 0,4489 дБа. 
       - поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, дБа;        = 0. 
       - поправка, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 

шуму, дБа;        = 0. 
       - поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБа; 
       = 0. 
       - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, дБа;        = 0. 
        - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок накладання відбитого звуку, дБа;         = 0. 
                                                                             

Рівень шуму на відстані найближчої житлової забудови від джерел утворення шуму при 

будівництві (LАтер73 м = 58,3 дБа) в межах допустимих рівнів звуку на території житлової 

забудови, відповідно до вимог ДСП 173-96 (вдень LА МАКС= 70 дБа, вночі LА МАКС= 60 дБа). 
 

Очікуваний рівень шуму на АЗК - на межі житлової забудови не буде перевищувати 

допустимого рівня (58,3 дБа). 
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Додаток Б.2.5. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, ВИКОРИСТАНИХ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОБ’ЄКТА ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЇ. 
 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин твердопаливними котлами  
«Altep «KT-2E-N» (2 шт.) 

Паливо – деревна пелета.   
Теплота спалювання Оi

r =  4304,0 ккал/кг = 18,02 МДж/кг ( ГДж/т),- на робочу масу. 
Склад:  А

Р=0,7% - зола на робочу масу; 
                        WР=30,0% - волога на робочу масу; 
                        СР=34,6% - вуглець на робочу масу; 
                             SР=0,02% - сірка на робочу масу; 
                        HР=4,2% - водень на робочу масу; 
                        NР=0,4% - азот на робочу масу; 
                        ОР=30,1% - кисень на робочу масу. 
Витрата палива. 
Годинна витрата палива: 

В=Qkх10
3 / Qi хη, т/час; 

де Qk  - робоча теплопродуктивність; Qk = 0,0817 Гкал/год (0,095 МВт); 
    Qi

r – нижча теплота згоряння палива; Оi
r = 4304,0 ккал/кг; 

       η =0,86 - ККД котлів. 
В = 860/(4304,0*0,86)=23 кг/год (6,5 т/сек). 
Річна витрата палива: 

ВГОД=QГОД*103/(QI
r
* η) , т/рік; 

де Qрік = 24*187* Qk * (tвн - tос) /(tвн - tн ) ;Гкал/рік – річна витрата тепла, 
  де  24 год - робота системи опалення за добу в опалювальний період; 
        187 діб – тривалість опалювального сезону в рік (для м. Чернігів); 
        Qк = 0,086 Гкал/год, -див. вище; 
        tвн= 20°С - середня температура повітря всередині приміщень споживача; 
        tос = -0,9°С - середня за опалювальний сезон температура зовнішнього повітря; 
        tн = -23°С-розрахункова температура зовнішнього повітря для опалення (парам. Б). 

Qрік = 24* 0,086*(20+0,9)/(20+23) *187= 188 Гкал/рік; 
Врік = 188*103/(4304,0*0,86) = 51 т/рік.  

Розрахунок об’ємів димових газів та повітря. 
Питомий об’єм сухих димових газів при а =1 та нормальних умовах    (Р=101,3 кПа, 

Т=273 К) на 1 кг робочої маси палива з врахуванням механічного недопалу: 
Vд°г =0,01(1,866С

ВЗГ + 0,7SР +0,8NР)+VN2ПОВ , нм3
/кг, 

Масовий вміст вуглецю, який згорає, у% на робочу масу: 
С

взг = εС.С
Г
 , % , 

де: С
р = 34,6% - масовий вміст вуглецю в паливі на  робочу масу, 

     
 
 

 
        

    

        
          

   

       
   

- ступінь окислення вуглецю,  
де А

р =0,7%, - масовий вміст золи в паливі на робочу масу; 
С
р =34,6%, - див. вище; 

аВиН = 0,15 - доля золи, яка виходить з котла у вигляді летючої золи, [л6], табл.Д.1;    ГВин = 

70,0% - масовий вміст горючих речовин у викидах твердих часток,[л6], стр. 34; 
ГШл=0,5% - масовий вміст горючих речовин у шламі, [л6], стр. 34; 
Тоді:  
с=1-[(0,7/34,6)*(0,15*(70,0/(100-70,0))+(1-0,15)*(0,5/(100-0,5))]=0,9928; 

С
взг = 0,9928*34,6 = 34,35%. 

Nр = 0,4%; 
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SР=0,02% 
VN2ПОВ

 = 3,762\/02 , нм
3
/кг – об’єм азоту у питомому об’ємі повітря на горіння 1 кг палива при 

а =1, 
V02 = 0,01(1.866С

ВЗГ +5,56НР +0,7SР -0,7OР
), нм

3
/кг - питомий об’єм кисню, який необхідний 

для спалювання 1 кг палива при а =1 (по реакції горіння),  
HР = 4,2%,    
О

Р = 30,1%; 
V02 = 0,01*(1,866 *34,35+ 5,56*4,2 + 0,7*0,02 - 0,7*30,1) = 0,6639 нм3

/кг, 
VNпов = 3,762*0,6639 = 2,50 нм3

/кг 
Vд°г =0,01*(1,866*34,35 + 0,7*0,02 +0,8*0,4)+2,50 = 3,3777 нм3

/кг, 
 

4.2.3.2 Питомий об’єм сухих димових газів при вмісті  в них 02 =6% та нормальних 

умовах ( Р=101,3 кПа, Т=273 К) на 1 кг робочої маси палива з врахуванням механічного 

недопалу. 
                                  Vдг= V°дг*21/21-6=3,3777*21/(21-6) = 4,729 нм3 /кг;  
 

4.2.3.3. Питомий об’єм  сухих димових газів при вмісті кисню в них 02 =6% та 

нормальних умовах ( Р=101,3 кПа, Т=273 К) за  
1 годину роботи котлів при максимальному робочому навантаженні. 

Vдгч = Vдг*B, 
где \/дг=4,729 нм

3
/кг, В = 20,86 кг/год, максимальна годинна витрата палива; 

Vдгч = 4,729*20,86 = 98,65 нм3
/час. 

 
4.2.3.4. Теоретичний питомий об’єм сухого повітря для горіння 1 кг палива (а=1) та 

нормальних умовах ( Р=101,3 кПа, Т=273 К ) 
V0 = 4,762*V02  нм

3
/кг 

де V02 =0,6639 нм
3
/кг,  

  V0
=4,762*0,6639 = 3,161 нм

3
/кг 

4.2.3.5. Питомий об’єм вологих димових газів при α =1 та нормальних умовах ( 

Р=101,3 кПа, Т=273 К) на 1 кг робочої маси палива з врахуванням механічного недопалу 
Vг

о = Vдг
о + Vн2о

о
, нм

3 /кг 
де: Vo

дг = 3,3777 нм3
/кг,- див. вище; 

Vo
н2о=0,111*Н

р+0,0124Wp+0,0161Vo- теоретичний об’єм водяних парів при спалюванні 
1 кг палива при a=1, 

де Н
р = 4,2 %; Vo  = 3,161 нм3

/кг; Wp = 30,0 %,  
Vo

н2о=0,111*4,2+0,0124*30,0+0,0161*3,161 = 0,8891 нм3
/кг, 

Vr
o=3,3777+0,8891= 4,2668 нм

3
/кг. 

 
4.2.3.6. Визначення об’єму димових газів при спалюванні деревини. 

 дг т п  Вт    ог   ов         
     ср

   
 

        ° ;         д    ; 

   
 

 
 

    

 
    

 
    

    

     

B – коефіцієнт, що залежить від виконання димової труби.  
Для металевої ізольованої труби – В=0,34. 
Q – теплопродуктивність теплогенератора Q = 0,1 МВт = 0,0860Гкал/год. 
Нд – висота димової труби. Нд = 20,0 м. 

                        °   

 ср  
     

 
 

           

 
      °   

Вт = 23 кг/год. 
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Vог – теоретичний об’єм продуктів спалювання;  
для деревини складає: Vог=4,1442 м3

/кг; 
Vов – теоретичний об’єм повітря для спалювання 1 кг деревини; Vов=3,158  м3

/кг. 
  – коефіцієнт надлишку повітря; для котла “Altep Duo Uni Pellet (KT-2EPG)” при 

спалюванні деревини складає:  =1,3. 

 дг т п                            
         

   
     м

 

год      
м 

с
   

Розрахунок викидів шкідливих речовин при спалюванні палива в енергетичних 

установках. 
 
Розрахункові методи визначення викиду забруднювальної речовини базуються на 

використанні показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість 

забруднювальної речовини, яка викидається енергетичною установкою в атмосферне повітря 
разом з димовими газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння 

палива. Він залежить від багатьох чинників. Існують два показники емісії  узагальнений та 
специфічний. 

 
Узагальнений показник емісії забруднювальної речовини є середньою питомою 

величиною викиду для певної категорії енергетичних установок, певної технології 

спалювання палива, певного виду палива з урахуванням заходів щодо зниження викиду 

забруднювальної речовини. Він не враховує особливостей хімічного складу палива. 
 i

r
i

i
iji

i
jij QBkEE   610 , 

де Eji – валовий викид j-ї забруднювальної речовини під час спалювання i-го палива за 
проміжок часу P, т; 

kji – показник емісії j-ї забруднювальної речовини для i-го палива, г/ГДж;Bi  
В– витрата i-го палива за проміжок часу P, т; 
(Qr

i)I        – нижча робоча теплота згоряння i-го палива, МДж/кг. 
 
 пецифічний показник емісії є питомою величиною викиду, яка визначається для 

конкретної енергетичної установки з урахуванням індивідуальних характеристик палива, 

конкретних характеристик процесу спалювання та заходів щодо зниження викиду 

забруднювальної речовини. 
Валовий викид j-ї забруднювальної речовини Ej, т, що надходить у атмосферу з 

димовими газами енергетичної установки за проміжок часу  , визначається як сума валових 

викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під час їх 

одночасного спільного спалювання: 
kj = ci

j * vД  / Q
i
r  * fн * (1-g4 /100), де 

- kj - показник емісії і-ї забруднюючої речовини, г/ГДж;  
- ci

j - виміряна масова концентрація фї забруднюючої речовини в сухих димових газах, 

приведена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/нм
3; 

-   fн - ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні навантаження 
теплосилової установки (для оксидів азоту - див. розділ 4.3, для інших забруднюючих 
речовин ґн, як правило, дорівнює 1); 

- vД  - питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через його 
механічний недопал, приведений до стандартного вмісту кисню, нм

З
/кг; 

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

- g4 - втрати тепла через механічний недопал палива, %. 
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 Визначення показників емісії 
 Речовини у вигляді суспендованих твердих часток 

Суспендовані тверді частинки. 
На основі даних, наданих заводом-виробником котлів «Altep», проведених режимних 

випробувань, визначення концентрації забруднюючих речовин (суспендованих твердих 

частинок) проводиться розрахунок специфічного (конкретного) показника емісії. 
 
Показник емісії 

        
 дг

  
   н     

  
   

  

де Ств – виміряна масова концентрація твердих суспендованих часточок в сухих 
димових газах, приведена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/м

3
; Згідно 

даних заводу-виробника на котел «Altep»»      Ств=145 мг/м3; 
     Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через його 

механічний недопал, приведений до стандартного вмісту кисню, нм
3
/кг; 

     Vдг=3,916 нм
3
/кг; 

     Qi
r = 18,02 Мдж/кг ( ГДж/т), - див. вище; 

     fн – ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні навантаження 
котлоагрегата; для суспендованих твердих часточок fн=1,0; 

     q4 – втрати тепла через механічний недопал палива, %; q4=2,0 %. 

          
     

     
      

 

   
       г  Д  

 
Оксиди азоту 

Показники емісії 
кNох = (кNОх )0*fн*(1-η1)*(1- η ιι* β), г/ГДж, 
де (кNОх)0=200, г/ГДж, - показник емісії без врахування заходів по зниженню викидів,  
fн - ступінь зменшення викидів NОх під час роботи при пониженому навантаженні;  
fн = (Qф/ QН)1,15 
де Qф=0,1 МВт, - фактичне навантаження теплогенераторів; 
      QН=0,1 МВт, - номінальне навантаження теплогенераторів;  
      z=1,15, - емпіричний коефіцієнт, [л6], табл. .6;  
fн = (0,095/0,095)1,15 =1,0. 
       η1, = 0- ефективність режимно-технологічних заходів по зниженню, 
       [10], табл. Д.7; 
       η ιι = 0,- нема очистки від окислів азоту; 
кNох = 200*1,0*(1-0,0)(1-0,0) = 200,0 г/ГДж  
 

Оксид вуглецю 
Показник емісії 
кСО = (кСО )0*(1-(q4/100)), г/ГДж, 
де (кСО )0 - показник емісії без врахування заходів по зниженню викидів,  
       табл. Д.19; 
       (кСО )0=195, г/ГДж (при спалюванні деревини в теплогенераторі); 
       q4- втрати тепла палива через механічний недопал, %; q4=4,0%. 
  кСО =195*(1-(4/100))=187,2 г/Гдж. 
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Оксиди сірки (SO2). 
Показник емісії ,

2SOk  г/ГДж, оксидів сірки SO2 и SO3, в перерахунку на діоксид сірки 

SO2, які потрапляють до атмосфери з димовими газами, розраховується за формулою  

                                                      βη1η1
100

S2106

SO2 III

r

r
iQ

k  ,                                         

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

r
=18,02 МДж/кг; 

      S r  – вміст сірки в паливі на робочу масу , %; S
 r = 0,02 %; 

      I – ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом в енергетичному 

обладнанні; I=0,15 
      II – ефективність очищення димових газів від оксидів сірки; II=0; 
      β – коефіцієнт роботи сіркоочистного обладнання; β=0. 

                           Д гk /868,1801*15,01*
100

02,0*2
*

02,18

106

SO2
                           ,                                         

Вуглекислий газ. 
   ЕСО2 =10-6 х кСО2 х Q

r х Врік
(В

сек) 
Показник емісії оксиду вуглецю  
   КСО2 = (44/12)  х  (С

р
/100) х (10

6 /QР
)  х ес  , 

де С
р – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;  

ес – ступінь окислення вуглецю палива. 
Для деревини ес =0,9928. 
   kСО2 = (44/12) х (34,6/100) х (10

6
/18,02) х 0,9928 = 69896,352 г/ГДж. 

 
Коефіцієнти емісії 
 
 аз а  иду пали а  оефіцієн  емісії 

Т ердих 

суспендо аних 

час ок, k   

Д оокису 

азо у, 

(kNОх)0 

Оксиду 

 углецю, 

k О 

 ірчис ого 

ангідриду, 

kSО2 

Діоксиду 

 углецю, k О2 
Оксиду 

діазо у, 

kN2О 

Ме ану 

Пелети деравинні 39,4 200 187,2 18,9 69896,352 4,0 5,0 

 
 

№ котельні 
 

 
Вид палива 

Найнижча 

теплотворна 

спроможність 
Q ри, кКал/кг (мДж/кг) 

Потреба в тепло-
забезпеченні 
 кал/рік 

 
ККД, 

% 
 

Витрата палива 
кг/год г/с т/рік 

Котли  
 

Пелети 

деревинні 
4304,0 ккал/кг; 

(18,02) 
188 86 23 6,5 51,0 

 

 
 
Результати розрахунку кількості викидів шкідливих речовин при спалюванні 

твердого палива (деревна пелета). 
Згідно проведеним раніше розрахункам по визначенню кількості шкідливих речовин, що 

викидаються при спалюванні твердого палива (деревна пелета), отримані дані представляємо 

у табличному вигляді. 
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№ 

п/п 
Найменування, позначення, розрахунок 

Одиниця 

виміру 
Значення 

1 Водогрійний котел «Altep» «KT-2E-N» шт 2 
2 Встановлена теплова потужність Гкал/год 

кВт 
0,086 
100 

3 Вид палива та його теплотворна здатність 
- деревина 

МДж/кг 
Ккал/год 

18,02 
4304,0 

4 К.к.д. котла % 86,0 
5 Навантаження теплопостачання максимальне кВт 

Гкал/год 
100,0 
0,0860 

6 Максимальна витрата палива (деревини): 
- секундна 
- годинна 
- річна 

 
г/сек 
кг/год 
т/рік 

 
6,5 
23 

51,0 
7 Тривалість роботи котла за рік діб 187 
8 Кількість годин роботи котла за добу  годин 24 
9 Річне виробництво теплової енергії (при мах 

навантаженні) на потреби опалення 
Гкал/рік 188 

10 Питомий об’єм сухих димових газів при а =1   =760 мм 
рт. ст. на 1 кг робочої маси палива V° 

нм
3
/кг 3,3777 

11 Питомий об’єм сухих димових газів при вмісті кисню в 

них 02 =6%, Р=760 мм рт. ст. на 1кг робочої маси 

палива Vдг 
нм

3
/кг 4,729 

12 Питомий об’єм сухих димових газів при вмісті кисню в 

них 02 =6%, Р=760 мм рт. ст. за 1 годину роботи котла 

\/дгч 
нм

3
/кг 98,65 

13 Теоретичний питомий об’єм сухого повітря для горіння 

1 кг палива (а =1) при 1=0°С,  =760 мм рт. ст. V0 

 
нм

3
/кг 3,161 

14 Питомий об’єм вологих димових газів при а =1. 1=0°С, 
 =760 мм рт. ст. на 1кг робочої маси палива 

нм
3
/кг 4,2668 

15 Об’єм димових газів при спалюванні деревини м
3
/год 

м
3
/сек 

172 
0,05 

16 Кількість шкідливих речовин при спалюванні твердого 

палива (деревиних пелет) 
 

 

- кіл-ть твердих речовин (золи) в димових газах г/сек 
т/рік 

0,0046 
0,036 

- кіл-ть оксидів азоту (NOX) в димових газах г/сек 
т/рік 

0,023 
0,18 

- кіл-ть окислу вуглецю (СО) в димових газах г/сек 
т/рік 

0,0219 
0,172 

- кіл-ть сірчистого ангідриду (SО2) в димових газах г/сек 
т/рік 

0,0022 
0,017 

- кіл-ть оксиду діазоту (N2О) в димових газах г/сек 
т/рік 

0,00047 
0,0037 

- кіл-ть діоксид вуглецю (СО2) в димових газах г/сек 
т/рік 

8,2 
64 

- кіл-ть метану в димових газах г/сек 
т/рік 

0,0006 
0,0046 
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Додаток Б.2.6. 
Розрахунок виконано 14.06.2021 о 12:23 програмою «EOL+», в. 5. 
 
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 Куликівка 27,2 -7,9 5 180   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 Проммайданчик    

 

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 
 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я 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 ДК рез.1 444 1 580 509   2,5 0,05 0,006 25 5 

  2 ДК рез. 2 444 1 580 510   2,5 0,05 0,038 25 5 

  3 Заправна 
колонка 

444 1 575 529   5 0,5 1,5 25 5 

  4 Заправна 
колонка 

444 1 575 531   5 0,5 1,5 25 5 

  5 Вузол пр.ЗВК 444 1 560 505   5 0,5 0,294 25 5 

  6 Відпуск ЗВК 444 1 559 503   5 0,5 0,294 25 5 

  7 Арматура 444 1 556 502   5 0,025 0,011 25 5 

  8 ДТ 
теплогенер-на 

444 1 500 500   9 0,2 0,05 160 5 

  9 Автотрансп. 444 1 574 525 5 15 5 0,5 0,294 80 5 

  10 Автотрансп. 444 1 578 530 5 15 5 0,5 0,294 80 5 

  11 Автотрансп. 444 1 582 530 5 15 5 0,5 0,294 80 5 

  12 Автотрансп. 444 1 586 535 5 15 5 0,5 0,294 80 5 

  13 Автотрансп. 444 1 560 518 5 15 5 0,5 0,294 80 5 
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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 2704 1,16 1 0,041          

  2 2704 0,39 1 0,012          

   2754 0,0006 1 2E-5          

  3 2704 0,147 1 0,03          

   2754 0,14 1 0,02          

  4 2704 0,147 1 0,03          

  5 402 0,072 1 0,072          

   10304 0,048 1 0,048          

  6 402 0,0076 1 0,0076          

   10304 0,005 1 0,005          

  7 402 0,01 1 0,01          

   10304 0,066 1 0,066          

  8 2902 0,036 1 0,0046          

   301 0,18 1 0,023          

   330 0,017 1 0,0022          

   337 0,172 1 0,0219          

  9 301 0,007 1 0,0019          

   330 0,001 1 0,0003          

   337 0,457 1 0,127          

   2754 0,0229 1 0,00636          

  10 301 0,007 1 0,00193          

   330 0,001 1 0,000275          

   337 0,457 1 0,127          

   2754 0,0229 1 0,00636          

  11 301 0,007 1 0,00193          

   330 0,001 1 0,000275          

   337 0,457 1 0,127          

   2754 0,0229 1 0,00636          

  12 301 0,007 1 0,00193          

   330 0,001 1 0,000275          

   337 0,457 1 0,127          

   2754 0,0229 1 0,00636          

13 301 0,007 1 0,00193          

330 0,001 1 0,000275          

337 0,457 1 0,127          

2754 0,0229 1 0,00636          
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ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

2902 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,5 1 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

330 Сірки діоксид 0,5 1 

337 Оксид вуглецю 5 1 

402 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

200 1 

2704 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

5 1 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

10304 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

65 1 

 
Завдання на розрахунок. 
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. 

31 301 330         1 

 

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 2902 a   0,4         

 301 a   0,1         

 330 a   0,1         

 337 a   0,08         

 402 a   0,4         

 2704 a   0,4         

 2754 a   0,4         

 10304 a   0,4         

 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 
 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 1 
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Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 
 

 Код р-ни Найменування речовини 

2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
(мікро-частинки та волокна) 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

330 Сірки діоксид 

337 Оксид вуглецю 

402 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

2704 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

10304 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

 
Завдання на розрахунок. 
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. 

31 301 330         1 

 

Завдання на розрахунок. 
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 

1 500 500 1000 1000 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. Куликівка 5     0,5 1 1,5   7  8 10 1 
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Перелік  найбільших  концентрацій 
30000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

500 475 0,21367 0,42734 270,00 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

475 500 0,21367 0,42734 0,00 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

525 500 0,21367 0,42734 180,00 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 525 0,21367 0,42734 90,00 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

475 475 0,21275 0,42549 311,54 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

525 475 0,21275 0,42549 221,54 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 525 0,21275 0,42549 131,54 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

475 525 0,21275 0,42549 41,54 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 450 0,21118 0,42237 270,00 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

450 500 0,21118 0,42237 0,00 0,59 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
Перелік  найбільших  концентрацій 

40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

475 500 0,09313 0,46564 0,00 0,70 8 90,44 9 2,85 10 2,38 11 2,37 12 1,96 

 475 0,09041 0,45207 318,46 0,70 8 89,90 10 2,66 9 2,58 12 2,43 11 2,42 

500 475 0,08614 0,43070 270,00 0,70 8 100,00 10 0,00 12 0,00 9 0,00 11 0,00 

525 500 0,08614 0,43070 180,00 0,70 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

500 525 0,08614 0,43070 90,00 0,70 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

475 525 0,08334 0,41671 41,54 0,70 8 99,94 9 0,03 11 0,01 10 0,01 12 0,00 

525 475 0,08330 0,41652 221,54 0,70 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

 525 0,08330 0,41652 131,54 0,70 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

450 500 0,08297 0,41485 0,00 0,70 8 89,83 9 2,92 10 2,57 11 2,51 12 2,17 

 475 0,08088 0,40441 332,31 0,70 8 87,07 9 3,39 10 3,33 11 3,16 12 3,05 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

50010 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

475 500 0,05725 0,11449 0,00 0,74 8 85,77 9 4,58 10 3,43 11 3,42 12 2,80 

 475 0,05705 0,11410 318,46 0,74 8 85,10 9 4,10 10 3,82 12 3,50 11 3,47 

450 500 0,05634 0,11268 0,00 0,74 8 84,99 9 4,65 10 3,67 11 3,60 12 3,09 

 475 0,05624 0,11249 332,31 0,74 8 81,01 9 5,36 10 4,75 11 4,52 12 4,35 

500 475 0,05621 0,11243 270,00 0,74 8 100,00 10 0,00 12 0,00 9 0,00 11 0,00 

525 500 0,05621 0,11243 180,00 0,74 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

500 525 0,05621 0,11243 90,00 0,74 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

475 525 0,05600 0,11201 41,54 0,74 8 99,92 9 0,04 11 0,01 10 0,01 12 0,01 

525 475 0,05600 0,11200 221,54 0,74 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

 525 0,05600 0,11200 131,54 0,74 8 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 
60000 / 337  Оксид вуглецю 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

600 550 2,41887 0,48377 131,54 0,94 11 26,55 12 25,53 10 23,82 9 23,77 8 0,32 

550 525 2,31197 0,46239 353,08 0,94 10 27,27 11 27,19 9 24,22 12 21,32 8 0,00 

 500 2,24838 0,44968 311,54 0,94 9 27,48 10 26,14 11 23,63 12 22,75 8 0,00 

575 500 2,19514 0,43903 276,92 0,94 10 29,69 11 26,57 9 23,22 12 20,52 8 0,00 

625 550 2,14983 0,42997 159,23 0,94 12 27,57 11 24,81 10 24,69 9 21,71 8 1,22 

 525 2,14168 0,42834 186,92 0,94 11 27,29 10 26,16 12 24,02 9 22,02 8 0,51 

600 575 2,10128 0,42026 110,77 0,94 12 28,03 11 26,41 10 24,08 9 21,43 8 0,04 

550 550 2,08486 0,41697 34,62 0,94 10 30,59 11 29,20 9 20,80 12 19,41 8 0,00 

575 575 2,07862 0,41572 83,08 0,94 11 27,40 10 27,07 12 23,54 9 21,99 8 0,00 

600 500 2,05395 0,41079 235,38 0,94 10 30,24 11 29,93 9 21,00 12 18,83 8 0,00 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

110000 / 402  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

0 0 80,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

25 0 80,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

50 0 80,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

75 0 80,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

100 0 80,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

125 0 80,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

150 0 80,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

175 0 80,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

200 0 80,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

225 0 80,00000 0,40000 34,62 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

110000 / 2704  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

0 0 2,00000 0,40000 55,38 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

25 0 2,00000 0,40000 48,46 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

50 0 2,00000 0,40000 48,46 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

75 0 2,00000 0,40000 48,46 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

100 0 2,00000 0,40000 48,46 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

125 0 2,00000 0,40000 48,46 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

150 0 2,00000 0,40000 41,54 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

175 0 2,00000 0,40000 41,54 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

200 0 2,00000 0,40000 41,54 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 

225 0 2,00000 0,40000 41,54 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 
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Перелік  найбільших  концентрацій 
110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

575 525 0,40243 0,40243 173,08 5,00 9 100,00 12 0,00 11 0,00 10 0,00 3 0,00 

0 0 0,40000 0,40000 55,38 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

25 0 0,40000 0,40000 48,46 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

50 0 0,40000 0,40000 48,46 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

75 0 0,40000 0,40000 48,46 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

100 0 0,40000 0,40000 48,46 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

125 0 0,40000 0,40000 48,46 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

150 0 0,40000 0,40000 41,54 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

175 0 0,40000 0,40000 41,54 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

200 0 0,40000 0,40000 41,54 5,00 12 NAN 11 NAN 10 NAN 9 NAN 3 NAN 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

110001 / 304  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

0 0 26,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

25 0 26,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

50 0 26,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

75 0 26,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

100 0 26,00000 0,40000 48,46 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

125 0 26,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

150 0 26,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

175 0 26,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

200 0 26,00000 0,40000 41,54 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

225 0 26,00000 0,40000 34,62 5,00 7 NAN 6 NAN 5 NAN 0 0,00 0 0,00 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

Група сумації 31 
Розрахунковий майданчик 1 
 

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, 
% 

475 500 0,00000 0,57979 0,00 0,71 8 40,57 9 1,31 10 1,09 11 1,09 12 0,89 

 475 0,00000 0,56604 318,46 0,71 8 40,15 10 1,21 9 1,18 12 1,11 11 1,10 

500 475 0,00000 0,54278 270,00 0,71 8 44,35 10 0,00 12 0,00 9 0,00 11 0,00 

525 500 0,00000 0,54278 180,00 0,71 8 44,35 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

500 525 0,00000 0,54278 90,00 0,71 8 44,35 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

475 525 0,00000 0,52856 41,54 0,71 8 44,07 9 0,01 11 0,01 10 0,01 12 0,00 

525 475 0,00000 0,52836 221,54 0,71 8 44,10 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

 525 0,00000 0,52836 131,54 0,71 8 44,10 12 0,00 11 0,00 10 0,00 9 0,00 

450 500 0,00000 0,52752 0,00 0,71 8 39,55 9 1,32 10 1,15 11 1,13 12 0,97 

 475 0,00000 0,51694 332,31 0,71 8 38,14 9 1,53 10 1,49 11 1,42 12 1,36 
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ДОДАТОК Б.3. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, 

ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
ОБ’ЄКТА ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Зливова каналізація 
В процесі провадження планованої діяльності очікується утворення дощових та талих 

вод на території автомобільного заправного комплексу з газовим модулем. 
Для відводу талих і зливових вод з території АЗК передбачається встановлення очисних 

споруд (сепаратора нафтопродуктів).  
Дощові та талі води самопливом потрапляють на локальні очисні споруди (сепаратор 

нафтопродуктів), очищена  та умовно чиста вода накопичуються в резурвуарі-накопичувачі. 
Використання очищених вод - на полив території з метою знепилення поверхні. 
Мережі зливової каналізації запроектовані з поліетиленових каналізаційних розтрубних 

НПВХ труб по ТУ У В.2.5-25.2-00202594.036-2002.  
У систему дощової каналізації відводяться дощові стоки з автозаправної станції 

загальною площею водозбору — 2205м
2
, або 0,22га. 

Розрахунок дощової каналізації здійснено згідно з ДБН В.2.5-75:2013. 
 
Визначення загальної розрахункової витрати дощових вод за формулою: 
          Zmid * A1,2 * F 
qr = ------------------- , л/с 
             tr

1,2 n- 0,1 
де, Zmid – середнє значення коефіцієнту, який характеризує поверхневий басейн; 
F – площа збору поверхневого стоку, га; 
n = 0,69, 
tr

 
– розрахункова тривалість протікання дощових вод по поверхні та трубах.                

 
Тривалість протікання дощових вод по поверхні та трубах: 
tr = tcon + tcan + tP  
tr = tcon + tcan + tr ; 
tcon- час поверхневої концентрації дощового стоку = 5хв. п.А.6;  
28 

tcan = 0,021∑
 
 lcan  / Vcan  = 0,0211∑ 

  22 / 06 =0,77хв
                                             

де: lcan= 22,     Vcan  = 0,6 м/сек.                   
 
tr – тривалість протікання вод по трубах за формулою А.7: 
tр = 0,017∑ lр  / Vр

   = 0,017∑ 
27   = 

= 0,0171∑ 
  
22 / 06 =0,62 хв

                                             

 
tr = 5  + 0,77 + 0,62 =6,294хв. 
 
ƞ - коефіцієнт, що який враховує нерівномірність випадання дощу визначаємо за п. 

А.4=1,00 
m - коефіцієнт, що визначає тривалість дощу визначаємо за формулою:  
m=0,457 tr 0.34 = 0,457х6,29

0,34=0,85 
Параметр А, який визначаємо за формулою: 
                              Lg p 
А = q20 * 20n ( 1+ ------- )1,54, 
                               Lg mr 

де: n=0,70, (т. А.1. = 70), 
Р=0,6, mr= 112, 
q20=88,2 
А = 88,2 х 20

0,7 
х ( 1 +  lg 0,6/lg 112)1,54 = 702,35 
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Загальна розрахункова витрата дощових вод становитиме: 
   qr =  

  0,27х
 702,35 1,2  x  0,22 х 1 х 0,85 = 33,73 л/сек. 

                   6,29  1,2 х0,7  - 0,1                                                 

Для очищення поверхневого стоку з території промислових підприємств» розрахункова 

витрата дощових з території підприємств першої групи, що надходять на очищення з 

врахуванням коефіцієнту, який враховує заповнення вільної ємності системи в момент 

виникнення напірного визначається за формулою: 
qcal = β х qr;  
де: β- коефіцієнт, який враховує заповнення вільної ємності системи в момент 

виникнення напірного режиму (табл.А9 ДБН В.2.5-75:2013) 0,6 
qcal =  33,73 х 0,6 = 20,0 л/сек. 
Для очищення стічниx вод від зважениx речовин і нафтопродуктів проектом 

приймається сепаратор нафтопродуктів MakBoxRаinS 1300-20 продуктивністю 20л/сек, 

склопластиковий, D=1600 Нк=2500мм сертифікований в Україні. 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Назва забруднень 

 
Показники забруднення, мг/л 

Використанняочищених вод:  
скид у резервуар-накопичувач з 

наступним використанням на 

полив твердого покриття АЗК з 

метою знепилення. 

До очищення 
 (ДБН В.2.5-75:2013) 

Після очищення 
(показники  ЛОС) 

1 Завислі речовини 500 15 
2 Нафтопродукти 40 0,3 

 
Мийка автомобілів. 
При застосуванні апарату для мийки забезпечується подача водоповітряної суміші під 

високим тиском (180бар/мРа – повітря під тиском збиває бруд та обмиває водою корпус 

автомобіля), що дає змогу прибирати стійкі забруднення за коротший час з меншою 

витратою води у порівнянні з мийкою без застосування апаратів високого тиску. 
Згідно паспортних даних мийного обладнання на ополіскування автомобіля 

витрачається чиста водопровідна вода  15 % від загальної кількості води, що витрачається на 

мийку. 
Виходячи з цього кількість води, на мийку 1 автомобіля становитиме: 
50л х 100% :15% = 150л=0,15 м3

/авт. 
Розрахунок потреби у воді на мийку машин та заповнення системи обортної системи 

водопостачання мийки: 50 л/1авт. х 24 авт/зміну х 3 зміни = 3600 л/добу чи 3,6 м
3
/добу.  

На початку експлуатації оборотної системи водопостачання мийки передбачається 

одноразове заповнення системи обсягом 3,6 м
3. 

Після повного заповнення потреби в свіжій воді з централізованого водопроводу 

складатиме 15% : 3,6*15% = 0,54 м
3
/добу - на підживлення 

Система очищення і рециркуляції стічних вод Aquarius 2500 призначена для фізико-
хімічної очистки оборотної води на автомобільних мийках з метою її повторного 

використання в замкнутому циклі. 
Продуктивність очистки – 2500 л/год. 
Ефект очищення забрудненої води: запах – немає, нафтопродукти < 1,5 мг/л, зважені 

частиці (після 30 хв.) - <25 мг/л, фільтруємі частнки - <20 мкм. 
 

№ 
п/п 

 
Назва забруднень 

Показники забруднення, мг/л Шляхи використання 
До очищення 

(згідно з  
ДБН В.2.3-15:2007) 

 
Після очищення 

 
1 Завислі речовини 500  <25 В системі оборотного 

водопостачання мийки 2 Нафтопродукти 40 < 1,5 

Після певного періоду (50 циклів використання оборотної води) відпрацьована вода 

буде вивозитися для подальшої утилізації силами підприємств, які мають відповідну 

ліцензію Мінприроди України та внесені у Реєстр об’єктів оброблення та утилізації відходів. 
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Б.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ 

ДАНИХ, ЩОДО ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ 

ПОВІТРЯ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ  
 
Обгрунтування очікуваної кількості утворення твердих побутових відходів. 
Протягом будівництва очікується утворення будівельних та твердих побутових 

відходів, які передбачається накопичувати в контейнерах на спеціально відведеному 

майданчику.  
Вплив на довкілля у сфері поводження з відходами. 
 
Характеристика відходів та шляхи їх утилізації зведені у наступну таблицю. 
 

№ 
п/п 

Назва і вид відходу 
Одини- 

ця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Клас 
небезпеки 

Код відходу 
Шляхи та засоби 

утилізації 

1 2 3 4 5 6 7 
Тверді відходи 

1 
 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т. ч. сміття з урн  
 

Відходи, одержані в процесі 

очищення вулиць, місць 

загального  
використання 

т/рік 
(м

3
/рік) 

 
∑ 41,2 
(304) 

4 
7720.3.1.03 
7720.3.1.01 

Вивезення на 

полігон твердих 

побутових відходів  

смт. Куликівка D1, 
місцезнаходження: 

Чернігівська обл., 

смт. Куликівка; 

власник: 

Куликівська 

селищна рада, 

Чернігівська обл., 

смт. Куликівка,  вул. 

Щорса, 97. 

2 

Пісок, забруднений 

залишками нафтопродуктів 
 

 (грунти, забруднені 

нафтопродуктами, 

хімічними та 

біоречовинами, що 

підлягають збиранню, 

обробленню та видаленню) 

т/рік 
 
 

0,2755  
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4590.3.1.06 
 
 
 
 
 
 
 

Збір в металевий 

контейнер з 

подальшим вивозом 

підприємствами, які 

мають відповідну 

ліцензію 

Міндовкілля 

України та внесені 

до Реєстру об’єктів 

оброблення та 

утилізації відходів  
(ПП Дон-Бас», інші) 

3 

Осад з ЛОС зливових стоків 
та автомийки 

(агрегатний стан – тверді) 

т/рік 2,82 
7,8 

 
∑ 10,62 

3 
 
 
 
 

7710.3.1.08 
 
 

4 

Матеріали пакувальні, 

адсорбенти, матеріали 
обтиральні та фільтрувальні 

та одяг захисний зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 
 
 
 

т/рік 
 
 
 
 

0,23 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

7730.3.1 
 
 
 
 

Рідкі відходи Збір в металевий 

контейнер з 

подальшим вивозом 

підприємствами, які 

мають відповідну 

ліцензію Мінприроди 
України та внесені до 

Реєстру об’єктів 

оброблення та 

утилізації відходів  
(ПП Дон-Бас», інші 

 
 
 
 

6 

Емульговані нафтопродукти 

очисних споруд (рідини, які 

містять нафтопродукти) 
 
 
 
 
 
 
 

т/рік 
 
 

0,08 
0,64 

 
 

∑ 0,72 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2320.2.9.26 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 

Підтоварні нафтомістні 

води (рідини, які містять 

нафтопродукти) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м
3
/рік 
 
 
 
 

0,1982 
 
 

3 
 
 

2320.2.9.26 
 
 

 

8 

Рідини, які містять 

нафтопродукти 

(відпрацьована вода у 

оборотній системі) 

водопостачання автомийки 

м
3
/рік 

560…700 3 
2320.2.9.26 

 

 

Пастоподібні відходи 

9 
Шлам зачищення 

резервуарів, для зберігання, 

що містять нафтопродукти   

 
т/рік 

 
 

0,21 
 

3 
 

6000.2.8.10 
 

 
Обгрунтування повноти та достовірності кількісних даних, щодо очікуваної 

кількості утворення всіх видів відходів в процесі експлуатації АЗС: 
В процесі експлуатації обєкта планованої діяльності очікується утворення твердих, 

рідких та пастоподібніх відходів. 
Розрахунок кількості побутового сміття та кількості контейнерів для їх 

накопичення 
Для визначення очікуваної кількості утворення твердих побутових відходів 

використано дані Додатку 2 «Мінімальні норми надання послуг з вивезення побутових 

відходів» згідно постанови Кабінету Міністрів України «Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів». 
1. Утворення ТПВ при експлуатації операторської із сервісним обслуговуванням 

водіїв: 
- площа зали 67,92м

2; 
- добова норма утворення відходів - 0,15кг (0,82л) на 1м

2 торгового залу, як  
Кількість відходів на добу складатиме:  67,92 х 0.15кг (0,82л) = 10,19кг (55,69л) 
Кількість відходів за рік: 67,92 х0,325 м

3
/рік х 141,4 : 1000 = 3,12 т/рік (22 м

3) 
2. Утворення ТПВ персоналом: 
- кількість персоналу – 23 чол; 
- добова норма утворення відходів - 0,3кг (1,3л) на одного працівника. 
Кількість відходів на добу складатиме:  23 х 0.3кг (1,3л) = 6.9кг (29.9л) 
Кількість відходів за рік: 23 х0,549 м

3
/рік х 107,7 : 1000 = 1,36 т/рік (12,6 м

3) 
3. Утворення ТПВ при експлуатації мийки: 
- Кількість постів для мийки – 3шт., 
- Кількість постів для прибирання – 3шт., 
- Площа території – 7000м

2; 
- Площа забудови території – 1363,78м

2. 
- добова норма утворення відходів - 0,03кг (0,11л) на 1м

2 території . 
Кількість відходів на добу складатиме:  5600 х 0.03кг (0,11л) = 168кг (616л). 
Кількість відходів за рік: 5600 х 0,045 м

3
/рік х 145,5 : 1000 = 36,7 т/рік (269 м

3) 
Загальна кількість утворення ТПВ: 
За добу: 10,19кг (55,69л) + 6.9кг (29.9л) + 168кг (616л) = 185,1кг (702л). 
За рік: 3,12+1,36+36,7=41,2 т/рік (304 м

3)  
Вивезення сміття планується один раз на два дні, тому кількість контейнерів 
702л х 2діб = 1403л / 1100л = 2 контейнери по 1100 л кожний. 
Планованою діяльністю передбачається влаштування майданчику для контейнерів для 

сміття (поз. 11) для тимчасового їх накопичення; вивезення ТПВ планується 1 раз на два дні.  
Під час зберігання  побутових  відходів  у  контейнерах повинна  бути  виключена  

можливість  їх загнивання,  розкладання, розвіювання та розпилювання.   
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Термін зберігання в холодний  період року  (при  середньодобовій температурі -5 
град.С і нижче) повинен бути не  більше  ніж  три   доби,  а  в  теплий  період  року  (при 

середньодобовій  температурі більше ніж +5 град.С) не більше ніж одна доба (щоденне 

вивезення).  
 
 Розрахунок піску, забрудненого нафтопродуктами виконується по 

«Временному положению об организации сбора отработанных нефтепродуктов”» М, 

Вторнефтепродукт, 1994: 
М = Q  х g.   
де: М  - вага піску, т/рік; 
q  - питомий показник утворення забрудненого піску, т/м

3; 
Q  - оборот нафтопродуктів по АЗК, тис.м

3
/рік. 

М = 0,1 х 2,755 =0,2755 т/рік. 
 
Рідки відходи у вигляді стічних вод: 
Розрахунок робочого об`єму дошових стоків  з території підприємств виконаний згідно 

«Временные   рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного 

стока...» ВНИИ ВОДГЕО) за формулою 
WД = F hg Ψ 10-3

, де 
Обсяг дощових вод з водозбірної території: 
Wдощ = 10 x hg x Ψ x F,  де 
hg -  cередньомісячний шар опадів за теплий період року, мм, приймається за даними 

табл. 29 ДСТУ –Н Б В.1.1-27:2010 ‘’Будівельна кліматологія’’ (351 мм для м.Чернігова); 
Ψ – коефіцієнт стоку, визначається як середньозважений для всієї площі водозбору, 

враховуючи середні значення коефіцієнтів стоків для різних поверхонь, які становлять: 
F- розрахункова площа стоку, га 
Wдощ = 10 х 351 х 0,6 х 0,2205 = 465 м3

/рік 
Показники концентрації забруднень: 
- на вході: по завислих речовинах С1ЗР=500мг/м

3
, по нафтопродуктах С1НФ=40мг/м

3, 
- на виході: по завислих речовинах С2ЗР=15мг/м

3
, по нафтопродуктах С2НФ=0,3мг/м

3. 
Відходи, які утворюються від технологічних процесів експлуатації складових АЗК: 
Кількість осаду змулених речовин і нафтопродуктів (С, кг/добу) визначено: 
М=Q x (C1 – C2) x 1 / (1 – 0,01 х В) х 10

-6 
де М – маса відходів , т/рік, 
Q – річний об’єм стічних вод, м

3
/рік, 

C1- концентрація забруднень до очищення мг/л, 
C2 концентрація забруднень після очищення мг/л, 
В- вологість забруднення (92%): 
Накопичення осаду у піскоуловлювачі (дощові води у повному обсязі проходять через 

колодязь піскоуловлювач: 485 м
3
/рік) 

Сосаду = 465 х (500-15) х 10-6/(1-0.01 x 92) =2,82 т/рік  
Уловлення та накопичування нафтопродуктів на ЛОС (дощові води, що потрапляють на 

ЛОС у перші 20 хвилин дощу: при середній тривалості дощу 6 годин коефіцієт обсягу 

дощових вод, які потраплятимуть складатиме: 160 м
3
/рік) 

Снф = 160 х (40-0,3) х10-6 / (1-0.01x92) =0,08т/рік  
 
Розрахунок відходів, що утворюються під час зачищення резервуарів для зберігання 

нафтопродуктів: 
Q=M+P, де 
М – маса нафтопродуктів, що налипає на внутрішню бокову поверхню резервуару, 

т/рік, 
Р – маса нафтопродуктів у вигляді осаду на дні резервуару, т/рік. 
М= Ksх Sб.n 
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де: Ks- коефіцієнт налипання на вертикальну поверхню, кг/м; 
Sб.n- площа бокової поверхні, м 
Коефіцієнт налипання на вертикальну поверхню (кг/м ): 
Ks= 1,149 х μ

0,233, 
де: м - в'язкість нафтопродукту, мм

2
/с;  

Для бензину м = 0,7 мм
2
/с, 

для дизпалива = 6,0 мм
2
/с. 

Площа  бокової  поверхні  для  горизонтального  резервуару  з  плоскими днищами: 
SБ.П=2Пr(L+r) 
де: r - радіус днища резервуару, м;  
L- довжина циліндричної частини резервуару, м.  
Площа  бокової поверхні  для  горизонтального  резервуару з конічними днищами: 
SБ.П=2Пr(L+ Lоб); 
де: Loб - довжина утворюючої конічної частини резервуара, м; 
L- довжина циліндричної частини резервуару, м. 
Маса нафтопродуктів в вигляді осаду визначається за формулою 
Р =35х (lхr - ax(r- h))xрxL 
де: г - радіус днища резервуару, м; 
L- довжина циліндричної частини резервуару, м; 
1- довжина дуги кола, що обмежує осад знизу, м; 
а - довжина хорди, що обмежує поверхню осаду, м; 
h- висота осаду, м; 
р - густина шламу нафтопродукту, т/м

3. 
 
Розрахунок нафтошламу (клас небезпеки - 3) що утворюється при зачищенні 

резервуарів АЗС, зведений в таблицю: 
 

Найменування величин 
Познач Дизпаливо Бензин 

А92 
Бензин 

А95 
 

Бензин А95 
«Преміум» 

Проливи 

1 2 3 4 5 6 8 
Об'єм резервуара  25 25 15 15 20 
В'язкість нафтопродукту, мм

2
/с м 6 0,7 0,7 0,7 6 

Коефіцієнт налипання на 

вертикальну поверхню, кг/м 
Ks 1,744 1,057 1,057 1,057 1,744 

Довжина конічного виступу X 0,2675 0,2675 0,2675 0,2675 0,2675 
Діаметр днища резервуару, м D 2,43 2,43 2,43 2.43 2,43 
Радіус днища резервуару, м r 1,215 1.215 1,215 1,215 1215 
Висота осаду, м h 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Довжина хорди, що обмежує а 0,311 0,311 0311 0311 0311 
Довжина дуги кола, що 

обмежує 
1 0,312 0,312 0,312 0,312 0312 

Довжина утворюючої конічної 

частини резервуара, м 
LOB 1,244 1244 1,244 1,244 1,244 

Густина шламу нафтопродукту, 

т/м
13 

Р 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Довжина циліндричної частини L     5,965 5,965 5,965 5,965 5,965 
Маса нафтопродукту, у вигляді 

нальоту на внутрішніх бокових 

поверхнях резервуару, т/рік 

М 0,094 0,0581 0,0581 0,0581 0,094 

Маса нафтопродуктів в вигляді 

осаду на дні резервуару, т/рік 
Р 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 

Всього нафтошламу Q 0,1028 0,0669 0,0669 0,0669 0,1028 
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Кількість відходів нафтопродуктів, що утворюються при зачищенні резервуарів для 

зберігання нафтопродуктів на проектованій АЗС становить 0,21 т/рік. 
Підтоварні води періодично по міри утворення направляються на ЛОС зливових стоків. 

Розрахунок кількості підтоварних вод зроблений згідно «Временного положения об 

организации сбора отработанных нефтепродуктов» М., Вторнефтепродукт, 1994 і становить 

0,04 м на 1000 м
3 обороту нафтопродуктів в рік. 

Назва величин Познач ДП Бензин  Бензин  Бензин  Проливи 
Об'єм резервуара  25 25 15 15 20 
В'язкість нафтопродукту, мм

2
/с м 6 0,7 0,7 0,7 6 

Коефіцієнт налипання, кг/м Ks 1,744 1,057 1,057 1,057 1,744 
Густина шламу нафтопродукту, т/м

13 Р 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Маса нафтопродукту, у вигляді 

нальоту на внутрішніх бокових 

поверхнях резервуару, т/рік 

М 0,04 0,023 0,023 0,023 0,04 

Маса нафтопродуктів в вигляді осаду 

на дні резервуару, т/рік 
Р 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Всього нафтошламу Q 0,044 0,027 0,027 0,027 0,044 
Підтоварні води періодично по міри утворення направляються на ЛОС зливових 

стоків. Розрахунок кількості підтоварних вод зроблений згідно "Временного положения об 

организации сбора отработанных нефтепродуктов" М., Вторнефтепродукт, 1994 і становить  
М= Qxq 
М - кількість підтоварних вод;  
q- питомий показник утворення, м

3
/1000 м

3 нафтопродуктів;  
Q - оборот нафтопродуктів по АЗК, тис.м

3 /рік. 
МДП = 0,584 х 0,04 = 0,1752 м3

/рік. 
МБ = 0,857 х 0,027 = 0,023 м3

/рік. 
Також на АЗК передбачається застосовувати світлодіодне освітлення - світлодіодні 

лампи, які не містять отруйних речовин, здатних заподіяти шкоду людині, в їх роботі 

відсутня інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання, світлодіодна лампа вважається 

екологічним джерелом освітлення. 
Відходи, які утворюються від технологічних процесів автомийки: 
Забруднені стічні води проходять попереднє очищення відстоюванням в відстійнику та 

доочищення за допомогою реагентів в очисній установці. 
Ефект очищення забрудненої води в даній установці по зважених речовинах складає 95%, по 

нафтопродуктах- 97%. 
Концентрація забруднень на вході в установку: по з/р – 500мг/л, по н/п - 40мг/л. 
Концентрація забруднень на виході з установки: по з/р – 25мг/л, по н/п – 1,2 мг/л. 
Визначаємо очікувану кількість уловлених зважених речовин (осаду) та 

нафтопродуктів в процесі очищення стічних вод від мийки машин: 
Сосаду = (500-25) х 50л/авто х 24авт/зміну х х 3 х 365 дн/рік х 10

-9 /(1-0.01 x 92) = 7,8 т/рік  
Снф = (40-1,2) х 50л/авто х 24авт/зміну х 3 х 365 дн/рік х 10

-9 / (1-0.01x92) =0,64 т/рік  
Очікуване утворення відпрацьованих на авто мийці вод. 
Після певного періоду відпрацьована вода повинна бути вивезена спеціальними 

службами для утилізації.  
Оборотність води може досягати 50 циклів. 
При ємності резервуару попередньої відстійної частини 1,9 м

3 та додаткової ємності 

250 л загальний об’єм оборотної води складає 2,15 м
3. 

Річна потужність авто мийки 5600…7000 авт./рік. 
Річна потротреба у воді на мийку 560 …700 м

3
/рік. 

Оборотність води у системі водопостачання авто мийки 260…326. 
Оборотність 50-ти циклічного використання мийних вод – 5…7 – потреба у вивезенні 

відпрацьованих мийних вод на утилізацію. 
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