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ВСТУП

Планована діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ
Знаменський елеватор» з будівництва елеватора одночасною ємкістю зберігання 30000
тонн за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. Л. Українки,
47-а, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 року: ст. 3, п. 3, п.п. 1 – буріння з метою
водопостачання та ст. 3, п. 3, п.п. 10 – будівництво залізничних колій Планована
діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з
автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим
відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт. До складу
об’єктів проектування входять: передзаводська зона, що включає: АПК, автомобільні
ваги та пробовідбірник; виробнича зона, до складу якої входять: силоси для зберігання
зернових, операторська, зерносушарки, вузол приймання зернових з автотранспорту,
вузли відвантаження зернових на автомобільний та залізничний транспорт, вузол
відвантаження відходів очищення на автотранспорт, залізничні ваги, транспортерні
галереї; складська зона; споруди інженерного забезпечення. Очищення зернових
передбачено у сепараторах первинної очистки та сепараторах доочистки, обладнаних
комплексними системами аспірації. Сушіння зернових здійснюється у сушарках, що
працюють на природному газі. Для накопичення і зберігання зернових культур
передбачено зерносховище з шести силосів загальною місткістю 30000 тонн.  Кожна
силосна ємкість обладнується системою аерації, автоматичного вимірювання і
контролю температури. Режим роботи елеватора – 330 днів на рік.

Для відвантаження зернових культур у залізничний транспорт передбачено
будівництво нової під’їзної колії, що примикатиме до колії № 3 станції Блотниця.
Планованою діяльністю передбачено: укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у
колію № 3 ст. Блотниця та у колію №1, що проектується; укладання скидального вістря
з метою запобігання виходу вагонів на станційні колії; будівництво двох вантажно-
розвантажувальних колій; будівництво двох колійних упорів на колії № 1 та № 2;
освітлення під’їзної колії; встановлення маневрових пристроїв. Повна довжина
проектованих колій – 986,78 м.

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої
артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор». Водоносний горизонт знаходиться у відкладах харківської
свити палеогену. Потужність водовмісної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердловини –
122 м. Глибина до статичного рівня води – 57 м. Продуктивність свердловини – 8
м3/год. Плановане середнє добове споживання води - 90 м3, річне – 32,4 тис. м3.
Буріння свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою
глинистим розчином. Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до
експлуатації, складений мілкозернистими пісками, передбачається фільтр довжиною 15
м з розширенням контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної
обсипки фільтрової частини колони. Для розміщення технологічного обладнання над
свердловиною запроектована насосна станція першого водопідйому.

Оцінка впливу на довкілля спрямована на запобігання шкоді довкіллю,
забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження
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господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням
державних, громадських та приватних інтересів.

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

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

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

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості

природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища
і безпеку здоров'я населення;

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

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

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

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності

В адміністративному відношенні ділянка будівництва елеватора знаходиться по
вул. Л.Українки, 47-а в с. Плугатар Талалаївського району Чернігівської області на
території ТОВ «АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» згідно договору купівлі-продажу,
серія та номер: 467, виданий 27.07.2016 р. Кадастровий номер земельної ділянки
7425383000:05:001:0114.

Площа земельної ділянки – 5,6054 га, категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін. призначення.

В геоморфологічному відношенні ділянка будівництва розташована в межах V
надпойменної тераси р. Дніпро, прорізаною долиною р. Детюковки (лівою притокою р.
Удай) та її розвинутою балочно-яруговою системою.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним загальним нахилом в південно-східному
напрямку.

Абсолютні відмітки поверхні даної ділянки змінюються в межах від 184,00-
181,50 м.

У геоструктурному відношенні ділянка вишукувань розташована в межах
Дніпровсько-Донецької западини, для якої характерна наявність потужного чохла
осадових порід. За останніми дослідженнями в області аналізу новітніх тектонічних
рухів, структурно-тектонічного плану території і характеру відкладів у верхній частині
осадового чохла (четвертинних і неогенових) свідчать, що ділянка проектуємого
будівництва розташована поза зоною новітніх розривних порушень.

У сейсмічному відношенні ділянка знаходиться в зоні 5-ти бальної активності
при 1% імовірності. Ґрунти ділянки за сейсмічними властивостями відносяться до II-IV
категорії (ДБН В1.1.-12-2014 табл.1.1).

Функціональне призначення земельної ділянки відповідає генеральному плану с.
Плугатар, затвердженого Другою сесією шостого скликання від 25.12.2015 р.

Земельна ділянка межує:
- з півночі – з приватною житловою забудовою;
- з заходу розташоване ТОВ «Блок Агро Світ», цукрова база покинуті

приміщення (40 соток);
- з південно-західного боку  розташована основна гілка залізниці;
- зі сходу – з приватною житловою забудовою;
Відстань до Рябухівської сільської ради – 12 км, до автомагістралі Суми-

Прилуки - 25 км.
Згідно з додатком 6 «Державних санітарних правил планування та забудови

населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від
19.06.96 р. № 173, розмір санітарно-захисної зони для елеваторів становить 100 м.

Найближча житлова забудова розташована:
- в північному напрямку – на відстані 140 м від джерел викидів основного

виробництва;
- в східному напрямку – на відстані 160 м від джерел викидів основного

виробництва;
- в південно-західному напрямку – на відстані 200 м від джерел викидів
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основного виробництва.
Тобто нормативна санітарно-захисна зона витримана.

В основу генерального плану покладені такі принципи:
- раціональне розміщення будівель та споруд згідно технологічного процесу;
- скорочення довжини внутрішньомайданчикових проїздів та інженерних мереж;
- забезпечення пожежної безпеки.
В складі об’єкту проектування передбачено розміщення наступних будівель та

споруд, котрі умовно можна розділити на функціональні зони:
ПРЕДЗАВОДСЬКА ЗОНА:
- адміністративно-побутовий корпус;
- автомобільні ваги (2 шт.);
- пробовідбірник.
ВИРОБНИЧА ЗОНА:
- силоса для зберігання зерна місткістю 5 000 т (6 шт.);
- операторська з електрощитовою;
- зерносушарки (2 шт.);
- силоса вологого зерна місткістю 500 т (4 шт.);
- приймальний пристрій з автотранспорту на 2 проїзди;
- бункер відпуску зерна на автотранспорт;
- бункер відпуску відходів на автотранспорт (3 шт.);
- відпускний пристрій на залізничний транспорт;
- з/д ваги;
- транспортерні галереї.
СКЛАДСЬКА ЗОНА:
- будівля господарчого призначення;
- склад для відходів.
СПОРУДИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
- КТП 10/0,4 кВ;
- насосна станція пожежогасіння;
- пожежні резервуари;
- дизель-генераторна установка;
- водозабірна свердловина;
- ставок-випаровувач;
- установка очищення дощових стоків
- ШРП.

Основні показники генплану
№ з/п Найменування Од. виміру Кількість

1 Площа землевідведення м2 56054
2 Площа проектування (умовна межа) м2 41713
3 Площа забудови: м2 6676

І черга будівництва м2 6107
ІІ черга будівництва м2 569

3.1 Площа забудови (перспектива) м2 831
4 Площа проїздів і майданчиків м2 13774

4.1 Площа залізничної дороги м2 4068
5 Площа озеленення м2 16364
6 Відсоток забудови 18 18
7 Відсоток проїздів і майданчиків 43 43
8 Відсоток озеленення 39 39
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Для транспортного зв’язку з існуючою сіткою автомобільних доріг проектом
передбачений один в'їзд та виїзд. Початок в'їзду/виїзду прийнятий на крайці існуючої
автодороги.

По периметру площадки передбачена сітчаста огорожа, ворота прийняті
розсувні. Для проходу робочого персоналу на територію підприємства, передбачена
хвіртка.

Генеральним планом передбачений майданчик для контейнерів зі сміттям, а
також майданчик для відпочинку працюючих.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, розроблена з урахуванням
відміток існуючої автодороги та гідрогеологічних умов майданчика.

Поверхневий водовідвід дощових стоків від будівель та споруд забезпечується
планувальними позначками з ухилом частково до дощоприймальних колодязів,
частково в водовідвідний лоток з подальшими скиданням в установку очищення
дощових стоків та далі в ставок-випаровувач.

Інженерні мережі прокладаються підземним способом.

Планованою діяльністю передбачені наступні протипожежні заходи:
- протипожежні розриви між будинками та спорудами прийняті відповідно до

діючих нормативних документів;
- ширина проїздів до будинків та споруд, організація руху транспорту відповідає

нормативним вимогам ;
- забезпечення кільцевого протипожежного проїзду, та водопроводу.
- запроектовані два протипожежні резервуари;
- протипожежна насосна станція.

На вільній від забудови території ділянки влаштовуються газони посівом
багаторічних трав (з влаштуванням корита) завтовшки 0.15 м площею 4876 м2 та засів
багаторічними травами (без влаштування корита) площею 11429 м2. Укоси насипу
площадки укріплюються посівом багаторічних трав завтовшки 0,15 м.

В результаті обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень (акт
№ 1 обстеження зелених насаджень від 28.04.2017 р.) встановлено, що на території, яка
підпадає забудові виявлено 100 дерев, 65 кущів і 1 газон. Усі ці зелені насадження
підпадають видаленню. Після завершення будівельних робіт будуть вжиті
компенсаційні заходи.

У зв'язку з будівництвом елеватору одночасною ємністю зберігання 30000 тон
виникла необхідність будівництва нової під’їзної колії для відвантаження зернових
культур залізничним транспортом.

Прийняте рішення реалізується примиканням нової під’їзної колії до колії № 3
станції  Блотниця, з улаштуванням нового стрілочного переводу марки 1/9 на відстані
30 м від залізничного переїзду в бік стрілочного переводу №7.

Станційна колія №3 не електрифікована та не обладнана пристроями
електричної централізації.

Будівництво  під’їзної  колії  ведеться  на  земельній ділянці АТ «Укрзалізниця»
та на земельній ділянці ТОВ «АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Планованою діяльністю передбачено:
- укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у колію № 3 ст. Блотниця та у

колію №1, що проектується;
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- укладання скидального вістря з метою запобігання виходу вагонів на станційні
колії;

- будівництво двох вантажно-розвантажувальних колій;
- будівництво двох колійних упорів на колії №1 та №2;
-  освітлення під’їзної колії;
-  встановлення маневрових пристроїв.

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої
артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор». Водоносний горизонт знаходиться у відкладах харківської
свити палеогену.

Буріння свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою
глинистим розчином. Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до
експлуатації, складений мілкозернистими пісками, передбачається фільтр довжиною 15
м з розширенням контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної
обсипки фільтрової частини колони. Для розміщення технологічного обладнання над
свердловиною запроектована насосна станція першого водопідйому. Передбачається
влаштування огорожі з сітчастих панелей та воріт розпашних та хвіртки розмірами.

Територія водозабору підземних вод включає в себе зону санітарної охорони
суворого режиму водозабірної свердловини. Для проектованої свердловини
встановлюються наступні радіуси поясів зони санітарної охорони: перший пояс – 15 м,
другий пояс – 67 м, третій пояс – вверх проти потоку – 710 м, вниз за потоком – 360 м.

Об’єкт проектування знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної
спадщини, зон охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон регулювання
забудови, зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний
режим їх використання, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережних захисних смуг та інших зон.

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика
розміщення об'єкта не спостерігаються. Зсуви, карсти, обвали та інші явища відсутні.

Генеральний план с. Плугатар наведений в додатку 5 згідно даних офіційного
сайту Талалаївської районної державної адміністрації (www. http://taladm.cg.gov.ua).

Карта-схема джерел впливу планованої діяльності наведена у додатку 6.
Ситуаційний план району розташування проектованого об’єкту наведений у

додатку 7.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-

7407676842018 від 07.11.2018 р. наведений у додатку 1.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого
майна наведена у додатку 2.

Рішення третьої сесії сьомого скликання Рябухівської сільської ради
Талалаївського району Чернігівської області від 9.02.2016 р. про перейменування
вулиці в с. Рябухи та населеного пункту Рябухівської сільської ради наведене у
додатку 3.
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1.2. Цілі планованої діяльності

Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з
автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим
відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт.

Провадження планованої діяльності сприятиме забезпеченню споживачів
якісною продукцією, забезпеченню місцевого населення робочими місцями,
збільшенню надходжень грошових коштів у бюджет села, району та області.

Будівництво під’їзної колії для відвантаження зернових культур в залізничні
вагони спрямоване на ефективне функціонування підприємства, його економічний
розвиток, стабільне забезпечення споживачів продукцією.

Видобування питних підземних вод забезпечує підприємство водою на
господарсько-побутові та виробничі потреби.

Проектовані об’єкти відповідають вимогам з охорони праці та техніки безпеки,
пожежної безпеки згідно з чинними нормативними документами.
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1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і
будівельних робіт та провадження планованої діяльності

Виконання підготовчих і будівельних робіт

Рішення по будівництву елеватору

В рамках планованої діяльності будівництва елеватору, призначеного для
приймання зернової сировини з автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і
зберігання з подальшим відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний
транспорт, передбачається розміщення наступних об’єктів:

- адміністративно-побутовий корпус;
- автомобільні ваги (2 шт.);
- пробовідбірник.
- силоса для зберігання зерна, місткістю 5 000 т (6 шт.);
- операторська з електрощитовою;
- зерносушарки (2 шт.);
- силоса вологого зерна, місткістю 500 т (4 шт.);
- приймальний пристрій з автотранспорту на 2 проїзди;
- бункер відпуску зерна на автотранспорт;
- бункер відпуску відходів на автотранспорт (3 шт.);
- відпускний пристрій на залізничний транспорт;
- з/д ваги;
- транспортерні галереї;
- будівля господарчого призначення;
- склад для відходів;
- КТП 10/0,4 кВ;
- насосна станція пожежогасіння;
- пожежні резервуари;
- дизель-генераторна установка;
- водозабірна свердловина;
- ставок-випаровувач;
- установка очищення дощових стоків;
- ШРП.

Послідовність виконання підготовчих та будівельних робіт
1. Підготовчий період :
1.1. Улаштування існуючих приміщень для тимчасового адміністративно-

побутового призначення;
1.2. Забезпечення будівництва засобами пожежогасіння;
1.3. Улаштування освітлення території будмайданчика та робочих місць;
1.4. Улаштування тимчасових доріг та майданчиків для автотранспорту;
1.5. Улаштування тимчасових складських та виробничих споруд.
2. Основний період
2.1. Звільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт:
2.1.1. розчищення території;
2.1.2. демонтаж існуючих будівель, що підлягають знесенню;
2.1.3. вивезення поверхневого сміття.
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2.2. Геодезично-розбивочні роботи під основи для будівель, споруд, для
прокладання інженерних мереж і доріг.

2.3. Силоса зберігання зерна, місткістю 5 000 т
2.3.1. Земляні роботи;
2.3.2. Задавлювання паль під ростверки палевдавлюючим механізмом

Sunward ZYJ-240;
2.3.3. Зрізання оголовків паль;
2.3.4. Влаштування монолітного ростверку;
2.3.5. Зворотна засипка бульдозером після виконання робіт;
2.3.6. Монтаж металоконструкцій та обладнання.

2.4. Силоси вологого зерна місткістю  500 т :
2.4.1. Земляні роботи;
2.4.2. Задавлювання паль під ростверки палевдавлюючим механізмом

Sunward ZYJ-240;
2.4.3. Зрізання оголовків паль;
2.4.4. Влаштування монолітного ростверку;
2.4.5. Зворотна засипка бульдозером після виконання робіт;
2.4.6. Монтаж металоконструкцій та обладнання.

2.5. Норійно-очисна вежа. Операторська з електрощитовою:
2.5.1. Земляні роботи;
2.5.2. Влаштування фундаментної плити монолітного приямку;
2.5.3. Влаштування монолітних стін приямку;
2.5.4. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.6. Зерносушарка:
2.6.1. Земляні роботи;
2.6.2. Задавлювання паль під ростверки палевдавлюючим механізмом

Sunward ZYJ-240;
2.6.3. Зрізання оголовків паль;
2.6.4. Влаштування монолітного ростверку;
2.6.5. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.7. Норійна вежа:
2.7.1. Земляні роботи;
2.7.2.. Влаштування монолітних фундаментів бункерів;
2.7.3. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.8. Підземна галерея:
2.8.1. Земляні роботи;
2.8.2. Влаштування фундаментної плити транспортної галереї;
2.8.3. Влаштування монолітних стін галереї;
2.8.4. Влаштування монолітного перекриття галереї;
2.8.5. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.9. Адміністративно-побутовий корпус:
2.9.1. Земляні роботи;
2.9.2. Забивання паль під ростверк;
2.9.3. Зрізання оголовків паль;
2.9.4. Влаштування монолітного ростверку;
2.9.5. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.10. Приймальний Пристрій з автотранспорту на 2 проїзди:
2.10.1. Земляні роботи;
2.10.2. Влаштування похилої плити сходового приямку См1;
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2.10.3. Влаштування стін приямків ПРм1 та См1;
2.10.4. Влаштування монолітного перекриття приямків ПРм1 та См1;
2.10.5. Влаштування фундаментів Фм1 та фм2;
2.10.6. Монтаж збірних стінок Ст1 та Ст2;
2.10.7. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт;
2.10.8. Влаштування плит Пл1…Пл3 та доливка верху стінок Ст1 і Ст2.

2.11. Бункер відпуску  зерна на автотранспорт,  бункера відпуску відходів на
автотранспорт:

2.11.1. Земляні роботи;
2.11.2. Влаштування монолітних фундаментів бункерів;
2.11.3. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.12. Відпускний пристрій на залізничний транспорт:
2.12.1. Земляні роботи;
2.12.2. Влаштування монолітних фундаментів бункерів;
2.12.3. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.13. Насосна станція пожежогасіння:
2.13.1. Земляні роботи;
2.13.2. Влаштування монолітної фундаментної плити резервуарів;
2.13.3. Влаштування монолітних стін та балки покриття резервуарів;
2.13.4. Виконання внутрішньої гідроізоляції резервуарів;
2.13.5. Монтаж плит покриття резервуарів;
2.13.6. Монтаж камери лазу резервуарів;
2.13.7. Виконання зовнішньої гідроізоляції резервуарів;
2.13.8. Влаштування монолітної фундаментної плити насосної станції;
2.13.9. Влаштування монолітних стін та балки покриття насосної станції;
2.13.10. Монтаж плит покриття насосної станції;
2.13.11. Монтаж камери лазу насосної станції;
2.13.12. Виконання зовнішньої гідроізоляції насосної станції;
2.13.13. Зворотна засипка та влаштування насипів після виконання всіх робіт.

2.14. Будівля господарчого призначення:
2.14.1. Земляні роботи;
2.14.2. Забивання паль під ростверк;
2.14.3. Зрізання оголовків паль;
2.14.4. Влаштування монолітного ростверку;
2.14.5. Зворотна засипка бульдозером після виконання всіх робіт.

2.15. Монтаж металоконструкцій та обладнання силосів зберігання зерна.
2.16. Монтаж металоконструкцій та обладнання силосів вологого зерна.
2.17. Монтаж металоконструкцій та обладнання Норійно-очисної вежі та

операторської з електрощитовою.
2.18. Монтаж металоконструкцій та обладнання зерносушарки.
2.19. Монтаж металоконструкцій та обладнання Норійної вежі.
2.20. Монтаж металоконструкцій та обладнання приймального пристрою з

автотранспорту на 2 проїзди.
2.21. Монтаж металоконструкцій та обладнання Бункерів відпуску зерна на

автотранспорт, бункерів відпуску відходів на автотранспорт.
2.22. Монтаж металоконструкцій та обладнання відпускного пристрою на

залізничний транспорт.
2.23. Монтаж металоконструкцій та обладнання транспортерних мостів.
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2.24. Монтаж зовнішніх мереж водопостачання, електропостачання та
газопостачання.

2.25. Улаштування доріг та під’їздів.
2.26. Монтаж внутрішньо майданчикових мереж освітлення.
2.27. Монтаж огорожі.
2.28. Благоустрій території.

Загальна тривалість будівництва – 20 місяців.
Потреба у робочих кадрах – 155 чол.

Рішення по будівництву під’їзної залізничної колії
Основним методом організації робіт на ділянці виконання робіт є потоковий

метод. Його основою є комплексний обсяг, де зосереджені всі засоби виробництва, які
забезпечують узгоджене, ритмічне й технологічно послідовне виконання всіх видів
будівельних робіт.

Перед початком проведення робіт на ділянці обов’язково викликаються
представники організацій, надземні і підземні комунікації яких знаходяться в зоні
виконання робіт, для уточнення їх місцезнаходження.

До початку виконання основних робіт, необхідно виконати підготовчі роботи.

Підготовчі роботи
Проектними рішеннями передбачається виконати наступні підготовчі роботи:
− Демонтаж ланок існуючої колії;
− Демонтаж з/б та дерев’яних шпал;
− Навантаження ланок і шпал на вантажні автомобілі;
− Перевезення до 1 км.

Основні роботи
Проектними рішеннями передбачається виконати наступні основні роботи:
Земляні роботи
− Розробка корита під проектну колію бульдозером з переміщенням ґрунту до

50 м, ґрунт 2 гр.;
− Робота на відвалі.
Планувальні роботи
− Планування площ механізованим способом;
− Планування укосів екскаватором-планувальником;
Влаштування верхньої будови проектної колії
− Переміщення з розрівнюванням та підготовкою земляного полотна

бульдозером до 150 м, ґрунт 2 гр.;
− Ущільнення земляного полотна  пневмокатками 25 т за 6 проходів при товщині

шару 0.3 м;
− Переміщення з розрівнюванням щебеневого баласту бульдозером до 150 м,

грунт 3 гр.;
− Ущільнення щебеневого баласту пневмокатками 25 т за 6 проходів при

товщині шару 0.3 м;
− Поелементне укладання і збирання нових ланок рейко-шпальної решітки Р50

та Р65 на залізобетонних та дерев'яних шпалах епюра 16001840 шт/км автокраном
вантажопідйомністю 25 т;
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− Поелементне укладання і збирання двох стрілочних переводів автокраном
вантажопідйомністю 25 т (металеві частини - старопридатні, дерев’яні бруси - нові);

− Рихтування колій;
− Рихтування стрілочних переводів;
− Баластування колій;
− Баластування стрілочних переводів;
− Виправка колій;
− Виправка стрілочних переводів;
− Опоряджувальні роботи по коліях;
− Опоряджувальні роботи по стрілочним переводам.

Після виконання основних робіт на об’єкті будівництва всі тимчасові споруди
демонтуються, будівельне сміття вивозиться.

Загальна тривалість будівництва – 6 місяців.
Середньодобова потреба в чисельності робітників складе 12 чол.

Рішення по спорудженню артезіанської свердловини
В рамках будівництва свердловини передбачається:
- випереджувальна свердловина глибиною 132,0 м та експлуатаційна

свердловина глибиною 122,0 м;
- будівля насосної станції підземного типу;
- благоустрій ЗСО;
- енергозабезпечення будівництва.

До початку робіт основного періоду необхідно виконати:
- винесення в натуру осей споруд (свердловини та насосної станції);
- облаштування будівельного майданчика (виконробівська, тимчасові будівлі та

споруди, побутове приміщення, приоб’єктний склад, майданчик для техніки та інше);
- завезення на будівельний майданчик матеріалів, обладнання, необхідних

механізмів;
- забезпечення будівельного майданчика протипожежним інвентарем (згідно

діючих норм).

З метою своєчасного коригування конструкції свердловини, раціонального
використання труб, фільтру та інших матеріалів, проектом передбачено буріння
випереджувальної свердловини.

Випереджувальна свердловина передбачається глибиною 132 м. В ній
виконуються геофізичні дослідження: електрокаротаж та гама-каротаж, на підставі
яких визначаються дані з вказівками про інтервал встановлення робочої частини
фільтру.

Буріння експлуатаційної свердловини передбачається роторним способом з
прямою промивкою глинистим розчином.

Котлован для промивної води виконується зі зніманням рослинного ґрунту (при
його наявності) з послідуючим його поверненням на попереднє місце після засипки
котловану по закінченні бурових робіт.

Монтаж збірних бетонних та залізобетонних елементів при будівництві насосної
станції, подача бетонної суміші та інших матеріалів виконується автокраном АК-7,5
або екскаватором, переобладнаним в кран.
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Земляні роботи при розробці котловану під насосну станцію виконуються
екскаватором з ємністю ковша 0,25 м3 з послідуючим ущільненням пневматичними
трамбівками шарами 0,2-0,3м на глибину 0,5м для ліквідації просідання ґрунтів
основи.

Доробка котлованів та траншей до проектних відміток виконується вручну.
Планування території площадки, переміщення в тимчасові відвали і на

попереднє місце, зворотна засипка котлованів і траншей виконується бульдозером на
тракторі 80 к. с.

Ущільнення ґрунту у пазухах споруд, при зворотній засипці, виконується вручну
пневматичними трамбівками.

Залишки розробленого ґрунту використовуються на обсипку горловини насосної
станції.

Перед укладанням фундаментів, основ споруд необхідно перевірити
відповідність відміток дна котлованів і їх параметрів проектним, засвідчити труби,
фасонні частини і водорегулюючу арматуру.

Загальна тривалість будівництва – 2 місяці.

Провадження планованої діяльності
Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з

автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим
відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт.

До складу об’єктів проектування входять:
- передзаводська зона, що включає: АПК, автомобільні ваги та пробовідбірник;
- виробнича зона, до складу якої входять: силоса для зберігання зернових,

операторська, зерносушарки, вузол приймання зернових з автотранспорту, вузли
відвантаження зернових на автомобільний та залізничний транспорт, вузол
відвантаження відходів очищення на автотранспорт, залізничні ваги, транспортерні
галереї;

- складська зона;
- споруди інженерного забезпечення.
Очищення зернових передбачено у сепараторах первинної очистки та

сепараторах доочистки, обладнаних комплексними системами аспірації. Сушіння
зернових здійснюється у сушарках, що працюють на природному газі.

Для накопичення і зберігання зернових культур передбачено зерносховище з
шести силосів загальною місткістю 30000 тонн.  Кожна силосна ємкість обладнується
системою аерації, автоматичного вимірювання і контролю температури.

Облік сировини, що надходить і відвантажується, здійснюється на
автомобільних і залізничних вагах.

Контроль якості сировини, що надходить і відпускається,  здійснюється
лабораторією.

Для відвантаження зернових культур у залізничний транспорт передбачено
будівництво нової під’їзної колії, що примикатиме до колії № 3 станції Блотниця.
Планованою діяльністю передбачено: укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у
колію № 3 ст. Блотниця та у колію №1, що проектується; укладання скидального вістря
з метою запобігання виходу вагонів на станційні колії; будівництво двох вантажно-
розвантажувальних колій; будівництво двох колійних упорів на колії № 1 та № 2;
освітлення під’їзної колії; встановлення маневрових пристроїв. Повна довжина
проектованих колій – 986,78 м.
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Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої
артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор». Водоносний горизонт знаходиться у відкладах харківської
свити палеогену. Потужність водовмісної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердловини –
122 м. Глибина до статичного рівня води – 57 м. Продуктивність свердловини – 8
м3/год. Плановане середнє добове споживання води - 90 м3, річне – 32,4 тис. м3.
Буріння свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою
глинистим розчином. Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до
експлуатації, складений мілкозернистими пісками, передбачається фільтр довжиною 15
м з розширенням контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної
обсипки фільтрової частини колони. Для розміщення технологічного обладнання над
свердловиною запроектована насосна станція першого водопідйому.

Режим роботи елеватора – 330 днів на рік , 2 зміни по 12 годин.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва (із
змінами) наведені у додатку 4.
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності

Надходження зернової сировини на підприємство передбачено автомобільним
транспортом.

Сировина, що надходить автотранспортом, після зважування на автомобільних
вагах розвантажується у приймальному пристрої на 2 проїзда.

Автомашини з зерновою сировиною розвантажуються за допомогою
авторозвантажувачів типу УРАГ-2280.7  (для розвантаження автомашин та причепів із
торцевим розвантаженням з допомогою підйомної платформи) у  приймальні бункери
місткістю по 40 т.  Далі сировина системою ланцюгових конвеєрів та норій поступає на
дві лінії очищення.

Приймання, очистка і сушка здійснюється двома паралельними потоками
потужністю 150т/год кожної лінії.

Для очищення від металевих домішок передбачено магнітні сепаратори.
З бункерів Б1, Б2 за допомогою ланцюгових конвеєрів (з боковою загрузкою)

поз. КС-01, КС-02 сировина подається на конвеєри поз. КС-1.1 і КС-2.1, які передають
її паралельними потоками відповідно на норії поз. КН-1 і КН-2. З цих норій сировину
за допомогою перекидних клапанів перенаправляють або на очистку, або на сушку.

Для очищення сировини від смітних домішок передбачено на кожній лінії
встановити: для первинної очистки - сепаратор барабанного типу ЛУЧ ЗСО-150
(поз.ЗС-1, ЗС-2); для кінцевої очистки – повітряно-ситовий сепаратор БСХ-400
(поз.ЗС-3, ЗС-4).

Проектом передбачено обвідні лінії  руху зерна (оминаючи сепаратор).
В барабанних сепараторах відбувається відокремлення крупних, дрібних і

легких домішок. Зернові і смітні домішки збираються на транспортери поз. КС(0)-1.1,
КС(о)-1.2, КС(о)-2.1, КС(о)-2.2 і передаються в бункери відходів відповідно БО-1, БО-
2, БО-3, а попередньо очищене зерно направляють на доочистку в ситові сепаратори
або в силоси для вологого зерна.

Кожний сепаратор обладнаний комплектною системою аспірації для
забезпечення чистоти повітря у виробничому приміщенні. Ефективність циклонів,
використаних для очищення пилу, складає 98-99%. Видалений аспіраційний  пил
направляється на конвеєри відходів поз. КС(о)-1, КС(о)-2.

За допомогою перекидних клапанів передбачено можливість перенаправляти
зерновий потік. Якщо зерно не потребує очистки на сепараторі, його направляють
відразу в силоси вологого зерна і далі на сушку, або в силоси для  зберігання.

Очищена сировина, яка не потребує сушіння, направляється або на норії поз.
КН-7, КН-8, з яких подається на конвеєр поз. КС-11 або КС-16 і далі направляється на
завантаження силосів для зберігання зерна поз.СЗ-1…СЗ-6, або передається на відпуск
на конвеєр поз. КС-21.

Очищене зерно, що потребує сушіння, за допомогою норій поз. КН-3 і КН-4
передається на завантажувальні конвеєри силосів для вологого зерна поз. СВ-1, СВ-2,
СВ-3, СВ-4.

В 1-шу чергу будівництва передбачаються силоси поз.СВ-1, СВ-3.
 Силоси вологого  продукту  обладнані системою вентиляції і термометрією. З

силосів вологе зерно конвеєрами поз.КС-5, КС-6 подається на завантажувальні норії
зерносушарок відповідно поз. КН-5, КН-6.

  Для сушіння в проекті передбачено дві шахтні зерносушарки LAW model SBC
26 LE 2500 продуктивністю по 47 т/год (для кукурудзи при знятті вологи з 25% до
14%) поз. СШ-1 і LAW model SBC 17 LE 2500 продуктивністю по 30 т/год  поз. СШ-2.
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Передбачена можливість повернення сировини на досушування.
Висушена зернова сировина після сушарок подається відповідно на норії поз.

КН-7, КН-8 і далі завантажується у силоси для зберігання зерна  поз. СЗ-1… СЗ-6, або
на доочистку, або на відпуск.

В сепараторах доочистки поз. ЗС-3, ЗС-4 відділяється легка домішка і дроблене
зерно, які утворилися при сушінні. Відходи, дроблене і очищене зерно накопичуються
у відповідних бункерах, з яких передбачений відпуск на автотранспорт.

В 1-шу чергу будівництва передбачаються установити сепаратор поз.ЗС-3.
На зберігання в силоси зерно подається конвеєрами поз.КС-11…КС-13,

та КС16…КС-18.
Вивантаження силосів відбувається за допомогою конвеєрів
поз.КС-14…КС-15 і норій поз.КН-7…КН-8, а також конвеєрів
поз.КС-19…КС-20 і норії поз.КН-9  . З норій поз.КН-7…КН-8 передбачено

перенаправляти потік або на доочистку в сепаратор поз.ЗС-3, ЗС-4, або на конвеєр
поз.КС-21 і далі на відпуск, або на повторне завантаження у силоси зберігання
(пересипка).

Фундамент і цокольна частина кожної силосної ємкості виконана з вбудованими
в нього вентиляційними каналами і тунелем для установки і обслуговування
розвантажувальних конвеєрів. Вивантаження сировини відбувається через
розвантажувальні отвори з дистанційно-керованими засувками. Вивантаження
залишкового осипу сировини відбувається зачисним гвинтовим  конвеєром, що
входять в комплект силоса.

Кожна силосна ємкість обладнана системою автоматичного вимірювання і
контролю температури для реєстрації підвищення температури продукту. Також
силоси обладнані датчиками рівню і вентиляторами для аерації зернової маси.
Аераційна  система може бути автоматично приведена в дію у разі підвищення
температури зерна в силосній ємкості.

Все транспортне обладнання має герметичні кожухи, що виключає
розповсюдження пилу при транспортуванні зерна.

Для відпуску зерна на автотранспорт передбачено відпускний бункер об’ємом
V = 40м3.

Для відпуску на залізничний транспорт передбачено два відпускні бункера
місткістю G = 70т кожен, що дозволяють здійснювати відвантаження на два вагона
одночасно.

Запроектоване виробництво відповідає світовим  стандартам, та сучасним
технологічним рішенням, оптимальним техніко-економічним показникам, з
використанням енергозберігаючих технологій та екологічно безпечних рішень, згідно
вимог діючої нормативної документації України.

Всі виробничі процеси механізовані. Транспортування сировини здійснюється
норіями, ланцюговими транспортерами.

Управління технологічними процесами автоматизоване і здійснюється
операторами з пультової.

Зерносховище обладнано повнокомплектною комплексною системою контролю
і управління всіма операціями.
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Аспірація  обладнання
Відокремлення пилу  відбуватиметься за допомогою аспіраційного обладнання.
В робочій вежі елеватора встановлено сепаратори у комплекті з аспіраційним

обладнанням (циклони з шлюзовими затворами, вентилятори).
Ефективність машин для очищення пилу складає 98-99 %. Відокремлений пил

відводиться в бункер відходів. Вихлопні труби аспіраційних мереж виведені на 2 м
вище покрівлі.

Таблиця 1.4.1 – Характеристика аспіраційних мереж
№ аспір.
мережі Обладнання Витрати

повітря Аспіраційне обладнання

1 сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 поз.ЗС-1 (1шт.) 6000 м3/год Батарейна установка циклонів ББЦ-450

(1шт.); вентилятор ВЦ-14-46-4  N=4кВт
2 сепаратор ЛУЧ ЗСО-

150 поз.ЗС-2 (1шт.) 6000 м³/год Батарейна установка циклонів ББЦ-450
(1шт.); вентилятор ВЦ-14-46-4  N=4кВт

3а
живильник 1/2

сепаратора БСХ-400
поз. ЗС-3 (1шт.)

9000 м³/год
Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

3б
живильник 1/2

сепаратора БСХ-400
поз. ЗС-3 (1шт.)

9000 м³/год
Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

4а

пневмосепаруючий
канал 1/2 сепаратора
БСХ-400 поз. ЗС-3

(1шт.)

9000 м³/год
Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

4б

пневмосепаруючий
канал 1/2 сепаратора
БСХ-400 поз. ЗС-3

(1шт.)

9000 м³/год

Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

5а
(2-га

черга)

живильник 1/2
сепаратора БСХ-400

поз. ЗС-4 (1шт.)
9000 м³/год

Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)
5б

(2-га
черга)

живильник 1/2
сепаратора БСХ-400

поз. ЗС-4 (1шт.)
9000 м³/год

Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

6а
(2-га

черга)

пневмосепаруючий
канал 1/2 сепаратора
БСХ-400 поз. ЗС-4

(1шт.)

9000 м³/год
Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

6б
(2-га

черга)

пневмосепаруючий
канал 1/2 сепаратора
БСХ-400 поз. ЗС-4

(1шт.)

9000 м³/год
Батарейна установка циклонів ББЦ-550 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=11кВт)

7
башмак норії поз. КН-1,

КН-3, КН-5, КН-7
(4шт.)

4 х 1500 =
6000 м³/год

Батарейна установка циклонів ББЦ-450 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=7,5кВт)

8 башмак норії поз. КН-2,
КН-4, КН-6,  КН-8

(4шт.)

4 х 1500 =
6000 м³/год

Батарейна установка циклонів ББЦ-450 в
компл. з шл. затвором ШЗХ-6 (1компл.);

вентилятор ВСД-6,3П (N=7,5кВт)
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Рішення по організації ремонтного господарства
Для забезпечення потреб виробництва проектом передбачена комплексна

будівля господарського призначення. В ній розміщуються бокси для пожежного
автомобіля і транспортних засобів, склад товарно-матеріальних цінностей, майстерня з
дільницею для проведення зварювальних і фарбувальних робіт, санітарно-побутові
приміщення для працівників майстерні, електрощитова, топкова з вузлом введення
води.

Майстерня призначена для проведення ремонтних, підготовчо-монтажних і
налагоджувальних робіт, профілактично-ремонтного обслуговування обладнання і
технічних засобів під час їх експлуатації на підприємстві. До неї передбачено зручний
під'їзний шлях. В приміщенні забезпечено оптимальне розташування обладнання та
проходів.

Ремонт обладнання передбачається здійснювати в майстерні підприємства, що
забезпечена необхідними верстатами, засобами та інструментами для проведення
ремонтних робіт.

Штат майстерень укомплектований необхідною кількістю персоналу.

Рішення з контролю за якістю сировини
Контроль за якістю сировини, що приймається і відвантажується,  передбачено

здійснювати в лабораторії.
 Лабораторія буде проводити в необхідному обсязі дослідження сировини,

контроль за роботою технологічних ліній. Лабораторія обладнана необхідним набором
лабораторних меблів і приладів, а також укомплектована інженерно – технічним
персоналом. Лабораторія оснащена водопроводом та каналізацією.

Рішення по відходам виробництва
Відходи, що утворюються при попередньому очищенні зернової сировини

транспортуються в бункери відходів. З бункерів відходи відвантажуються на
автотранспорт і відправляються некормові відходи на утилізацію або захоронення на
полігоні ТПВ, а кормові відходи (дроблене зерно) – відпускають на відгодівлю тварин.

Рішення по будівництву під’їзної залізничної колії

У зв'язку з будівництвом елеватору одночасною ємністю зберігання 30000 тон
виникла необхідність будівництва нової під’їзної колії для відвантаження зернових
культур залізничним транспортом.

Проектними рішеннями передбачаються наступні технічні заходи:
-  укладання нового стрілочного переводу №101 марки 1/9 на залізобетонних

брусах у колію № 3 ст. Блотниця;
-  укладання скидального вістря №102 з метою запобігання виходу вагонів на

станційні колії;
-  укладання стрілочного переводу №103 марки 1/9 на залізобетонних брусах у

колію №1, що проектується;
-  будівництво двох вантажно-розвантажувальних колій № 1 та № 2 загальною

довжиною 986 м;
-  будівництво двох колійних упорів на коліях №1 та №2.

Залізничні колії запроектовані з урахуванням розташування на них:
- двох вагонних ваг в/п 150 т;
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- двох відпускних пристроїв зерна на залізничний транспорт на 1 вагон;
- двох маневрових пристроїв.
Залізничні  колії запроектовані згідно вимогам  ДБН В.2.3-19-2008 «Залізниці

колії 1520 мм» та СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» та ДСТУ Б В.2.3-
29:2011 р. «Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 мм».

За початок розбивки проектного пікетажу (ПК0),  прийнято стик рамної рейки
проектованого стрілочного переводу №101, який укладається на відстані 30 м від краю
проїзної частини залізничного переїзду. Пікетаж розбито по осі колії №1.

У плані під’їзна колія №1та №2  складаються з прямих та кривих ділянок.
Мінімальний радіус кривої становить 400 м.
Поздовжній профіль колії, які проектуються, має ухили від 0 до 4,5‰.
Уздовж вантажно-розвантажувальних фронтів ухил складає 0 ‰.
Епюра шпал на прямих ділянках складає 1600 шт/км та 1840 шт/км  на кривих

ділянках колій.
Ширина баластної призми по коліях зверху прийнята 3,20 м. На кривих ділянках

колій радіусом менше 600 м, баластна призма розширюється з зовнішнього боку на
0,10 м.

Крутизна укосів баластної призми складає 1:1,5.
Баластна призма запроектована двошарова, щебеневий баласт не менше 25 см

під шпалою та піщана подушка не менше 20 см.
Земляне полотно прийнято двох типів:  з відкритим та заглибленим баластним

шаром.
При будівництві земляного полотна відсипка земляного полотна виконується

шарами, з товщиною шару не більш 0,30 м з пошаровим ущільненням віброкатками
(К ущільнення = 0,9).

Ширина основної  площадки земляного полотна прийнята при відкритому
баластному шарі – 7,0 м, та при заглибленому баластному шарі 3,4 м.

Відповідно до вимог п.6.12 ДБН В.2.3-19-2008 поперечний обрис основної
площадки одноколійного земляного полотна призначений із зливною призмою з
ухилом 2% у бік водовідвідних лотків. Укоси плануються із закладанням – 1:1,5.

Для водовідведення від основної площадки земляного полотна проектом
передбачено улаштування водовідвідних лотків.

Проектом передбачено будівництво двох  колійних упорів  наприкінці колій № 1
та № 2.

Для забезпечення безпеки експлуатації під’їзної колії передбачається
улаштування освітлення стрілочних переводів та фронтів навантаження-
розвантаження.
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Рішення зі спорудження свердловини
Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої

артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ
«АДМ Знаменський елеватор».

Таблиця 1.4.2 – Основні характеристики свердловини
№№
пп Найменування показників Один.

виміру Кількість Примітка

1 Цільове призначення – водозабезпечення потреб елеватору одночасною ємністю
зберігання 30 000 тонн на території ТОВ „АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”

2 Категорія складності – III, клас наслідків (відповідальності)-СС2, код об’єкту ДК БС
згідно державного класифікатору ДК 018-2000 2222.4. (водяні свердловини)

3 Продуктивність свердловини м3/год 8
4 Відмітка устя свердловини м 182,00
5 Глибина свердловини м 122
6 Глибина до статичного рівня води м 57
7 Глибина до динамічного рівня води м 77
8 Питомий дебіт м3/год м 0,4
9 Водоносний горизонт  знаходиться у відкладах харківської свити палеогену
10 Діаметр обсадних труб та інтервал обсадки:

273х9 мм (стальна) м 0...8
146х7 мм м 0...122

11 Діаметр та інтервал буріння:
346 мм м 0...8
243 мм м 8...104
346 мм м 104…122

12 Тип фільтру – сітчастий з гравійною обсипкою
13 Довжина фільтру м 15

14 Насос марки TWI 4.09-30-C 3~ фірми WILO шт 2 в т. ч. 1
резервний

15 Потужність двигуна кВт 5,5
16 Глибина установки насоса м 82
17 Тиск насосу м 120
18 Водопідйомні труби ПЕ100 SDR17 PN10 Ø50 м 82
19 Герметизація устя свердловини – по серії 4.901-16
20 Насосна станція – підземного типу
21 Зони санітарної охорони

- RІ м 15
- RІІ м 67

- RІІІ м

вверх проти
потоку – 710;

вниз за
потоком - 360

22 Тривалість будівництва міс. 2
23 Трудомісткість робіт люд.год. 3277

Водоносний горизонт, з якого передбачається забір води, знаходиться у
відкладах харківської свити палеогену.

Водовмісними  породами горизонту є дрібно-та середньозернисті піски, що
залягають в інтервалі глибин 103,0 – 120,0 м. Водоносний горизонт перекритий
водотривкою товщею четвертинних суглинків та глин, неогенових глин загальною
потужністю більше 80,0 м. Води напірні, висота напору над крівлею становить 46,0 м.
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Отже, експлуатаційний водоносний комплекс надійно захищений з поверхні.
Конструкція водозабірної свердловини передбачена таким чином, що виключає
можливість проникнення забруднювачів через затрубний простір.

Буріння свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою
глинистим розчином.

Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до експлуатації, складений
мілкозернистими пісками, передбачається фільтр довжиною 15 м з розширенням
контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної обсипки фільтрової
частини колони.

В кінці дослідного відкачування води зі свердловини необхідно відібрати проби
води для хімічного та бактеріологічного аналізів, а також аналізу на природні
радіонукліди згідно з вимогами листа Держуправління екобезпеки в Чернігівській області
від 27.07.2000 р. №04-1/431.

Рішення про необхідність проектування та будівництва станції водопідготовки
буде прийняте після буріння свердловини і визначення якісних показників підземних
вод на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною”.

З метою своєчасного коригування конструкції свердловини, раціонального
використання труб, фільтру та інших матеріалів, проектом передбачено буріння
випереджувальної свердловини.

Випереджувальна свердловина передбачається глибиною 132 м. В ній
виконуються геофізичні дослідження: електрокаротаж та гама-каротаж, на підставі
яких визначаються дані з вказівками про інтервал встановлення робочої частини
фільтру.

Діаметр буріння випереджувальної свердловини прийнятий 112 мм.

Для розміщення технологічного обладнання над свердловиною запроектована
насосна станція першого водопідйому. З урахуванням гідрогеологічних умов
площадки, а також вимог щодо розміщення необхідного технологічного обладнання,
насосна станція запроектована підземного типу з використанням залізобетонних кілець
діаметром 2,0 м.

Конструкція насосної станції прийнята згідно ТПР 901-02-142.85 «Насосні
станції підземного типу на водозабірних свердловинах з насосами ЕЦВ потужністю до
80 м3/год».

У відповідності з положенням про порядок проектування і експлуатації зон
санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного
призначення № 2640-82  і ДБН В.2.5-74:2013  передбачається три пояси зон санітарної
охорони.
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Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується
використовувати

а) Земельні ресурси, ґрунти
Земельна ділянка, на якій планується здійснення будівництва елеватора,

розташована за адресою: вул. Л.Українки, 47-а, Талалаївський район, Чернігівська обл.,
на території ТОВ «АДМ ЗНАМЕНЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» згідно договору купівлі-
продажу, серія та номер: 467, виданий 27.07.2016 р.  Кадастровий номер земельної
ділянки 7425383000:05:001:0114.

Площа земельної ділянки – 5,6054 га, категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін. призначення.

Будівництво під’їзної колії здійснюється частково в межах земельної ділянки
ТОВ «АДМ Знаменський елеватор», частково – на земельній ділянці АТ
«Укрзалізниця» згідно технічних умов № НТО-34/44 від 01.12.2016 р., виданих
Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Буріння артезіанської свердловини, призначеної для водопостачання
підприємства, передбачено в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський
елеватор».

б) Водні ресурси
Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої

артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ
«АДМ Знаменський елеватор». Глибина свердловини – 122 м. Глибина до статичного
рівня води – 57 м. Продуктивність свердловини – 8 м3/год. Плановане середнє добове
споживання води – 93,36 м3, річне – 32,4 тис. м3.

в) Газопостачання
Джерелом газопостачання підприємства є існуюча газопровідна мережа згідно з

Технічними умовами № 719, виданими ПАТ «Чернігівгаз». Кількість газу, що
споживатиметься двома зерносушарками і газовим котлами топкових, становитиме
3669,81 тис.м3/рік.

г) Електропостачання
В якості джерела електропостачання буде використовуватись комплектна

трансформаторна підстанція, що проектується. Річне споживання електроенергії –
7947,0 тис. кВ/рік.

д) Біорізноманіття
Проектними рішеннями не передбачається вплив біорізноманіття.

е) Сировинні ресурси
Проектований елеватор призначений для приймання, очистки, сушки і

зберігання зернової сировини.

Вимоги до пшениці згідно ДСТУ 3768:2010:
- Натура -  730…780г/л;
- Вологість - не більше 14,5%;
- Масова частка білка, в перерахунку
 на суху речовину – не менше 10,0%;
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- Зернова домішки - не більше 5,0%;
- Смітна домішка - не більше 2,0%;
- Зараженість шкідниками хлібних запасів – не допускається;
- кут насипного ухилу -  23…25°;

Вимоги до кукурудзи згідно ДСТУ 4525:2006:
- Натура - 700…820 г/л;
- Вологість - не більше 15%;
- Масова частка білка, в перерахунку
 на суху речовину – не менше 10,0%;
- Зернова домішки - не більше 2,0%;
- Смітна домішка - не більше 2,0%;
- Зараженість шкідниками хлібних запасів – не допускається;
-    кут насипного ухилу -  19…21°;

ж) Трудові ресурси
Потреба проектованого об’єкту в трудових ресурсах – 38 чоловік.
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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. Виконання підготовчих і будівельних робіт

1.5.1.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів

В процесі будівництва за рахунок реалізації проектних рішень утворюватимуться
тверді відходи, а саме:

- огарки відпрацьованих електродів, які накопичуватимуться в спеціальному
контейнері та передаватимуться спеціалізованим підприємствам на вторинну
переробку;

- відходи лакофарбувальних матеріалів, які накопичуватимуться в
спеціальному контейнері та передаватимуться спеціалізованим підприємствам на
утилізацію;

- відходи металу різноманітного типу, зберігатимуться в приміщенні котельні
та передаватимуться на переробку;

- господарсько-побутові відході від життєдіяльності будівельного персоналу,
накопичуватимуться в існуючому контейнері і виділятимуться по мірі накопичення з
метою подальшого захоронення на міському полігоні;

- бій цегли, матеріалів стінових кам’яних, які будуть зберігатися на
проммайданчику та повторно використовуватись для власних потреб;

- будівельне сміття, накопичуватиметься і зберігатиметься в спеціальну
відведеному місці, по мірі накопичення відвантажуватиметься на автомобільний
транспорт для подальшого захоронення на міському полігоні.

Розрахунок кількості утворюваних відходів

Тверді побутові відходи
Код відходу згідно ДК 005-96-7720.3.1.01 «Відходи комунальні (міські) змішані,

у т. ч. сміття з урн». Клас небезпеки відходу – 4.
При роботі будівельних бригад утворюються комунально-побутові відходи.
Розрахунок виконаний згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових
відходів».

Відповідно до норм накопичення твердих побутових відходів, середньодобова
норма накопичення твердих побутових відходів на 1 людину, що працює на
підприємстві, становить 0,3 кг/добу.

Кількість робітників, зайнятих при виробництві СМР становить: 155 осіб.
Тривалість виконання робіт – 20 місяців.

Таким чином, при проведенні будівельно-монтажних робіт очікується утворення
0,3 × 155 х 20 х 20) /1000 = 18,6 т твердих побутових відходів.

Відходи, одержані у процесах зварювання
Код відходу згідно ДК 005-96-2820.2.1.20 «Відходи, одержані у процесах

зварювання». Клас небезпеки відходу – 3.
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Норматив утворювання відходів при проведенні зварювальних робіт становить
15 % від кількості використовуваних електродів. Кількість використовуваних
електродів складає 500 кг. Норматив утворення відходів при зварювальних роботах за
весь період проведення будівельно-монтажних робіт становить 0,075 т.

Відходи лакофарбових матеріалів
Код відходу згідно ДК 005-96-2811.1.2.04 «Фарби зіпсовані, забруднені або

неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням». Клас
небезпеки відходу – 3.

Згідно ДБН Д. 1.14-2000 норматив утворення відходів ЛКМ становить 5 % від їх
кількості. Кількість використовуваних ЛКМ складає: 0,39 т. Норматив утворення
відходів ЛКМ за весь період проведення будівельно-монтажних робіт становить
0,0195 т.

Відходи матеріалів обтиральних
Код відходу згідно ДК 005-96-7730.3.1.06 «Матеріали обтиральні зіпсовані,

відпрацьовані чи забруднені». Клас небезпеки відходу – 3.
При виробництві будівельно-монтажних робіт утворюються відходи

текстильних матеріалів, забруднених масло- та нафтопродуктами.
Нормативний обсяг утворення відходів обтиральних матеріалів розраховується

за формулою:
M = Q * (1 + k), т.
де Q – максимальна витрата текстильних матеріалів, що використовуються при

проведенні будівельних робіт. Приймаємо 0,001 т/рік (за статистичними даними).
k – коефіцієнт, що враховує збільшення маси текстильних матеріалів за рахунок

забруднень. k = 0,2.
Нормативна кількість відходів промасленого ганчір’я за весь період проведення

будівельних робіт складе:
M = 0,001 * (1 + 0,2) = 0,0012 т.

Дані про види, кількість, клас небезпеки очікуваних відходів та способи
поводження з ними під час виробництва будівельних робіт наведені в таблиці 1.5.1.

Таблиця 1.5.1 – Дані про будівельні відходи
Код і назва відходів

 за ДК 005-96 Інша назва відходів
Клас

небезпеки
відходів

Кількість Спосіб поводження

1 2 3 4 5

7730.3.1.06
Матеріали обтиральні
зіпсовані, відпрацьовані
чи забруднені

Ганчір`я промаслене 3 0,0012 т

Передача
спеціалізованим

підприємствам на
утилізацію згідно

договору

7710.3.1.08
Брухт чорних металів
дрібний інший

Демонтовані
металоконструкції,
стальні конструкції,

сталь арматурна,
металопрокат, труби

стальні

3 7,2 т

2820.2.1.20
Відходи, одержані у
процесах зварювання

Огарки електродів 3 0,075 т

Передача
спеціалізованим

підприємствам на
вторинну переробку

згідно договору
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Код і назва відходів
 за ДК 005-96 Інша назва відходів

Клас
небезпеки
відходів

Кількість Спосіб поводження

1 2 3 4 5
2811.1.2.04
Фарби зіпсовані,
забруднені або
неідентифіковані, їх
залишки, які не можуть
бути використані за
призначенням

Відходи
лакофарбувальних

матеріалів
3 0,0195 т

Передача
спеціалізованим

підприємствам на
утилізацію згідно

договору

4510.2.9.09
Відходи змішані
будівництва та знесення
будівель і споруд

Демонтаж існуючих
споруд, виконання

будівельно-
монтажних робіт

4 1217,28 т

Передача
спеціалізованим

підприємствам на
захоронення згідно

договору

4510.1.3.02
Бій цегли, матеріалів
стінових кам’яних

Реконструкція
будівель 4 19400 шт.

Повторне
використання для
власних потреб

7720.3.1.01
Відходи комунальні
(міські) змішані, у т. ч.
сміття з урн

Тверді побутові відходи 4 18,6 т

Передача
спеціалізованим

підприємствам на
захоронення згідно

договору
Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні

підготовчих та  будівельно-монтажних робіт несе організація, що виконує ці роботи.
Підрядна організація самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу
спеціалізованим підприємствам згідно чинного законодавства.
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1.5.1.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води

Потреба води для будівництва забезпечується підключенням до існуючого
водопроводу.

Потреба води для гасіння пожежі забезпечується існуючими протипожежними
резервуарами.

Питні потреби робітників забезпечуватимуться привозною водою.
Витрата води на виробничі потреби становитиме 0,23 л/с, господарсько-побутові

потреби – 0,11 л/с.
Майданчики розміщення побутових приміщень обладнуються біотуалетами та

душовими приміщеннями з подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами
на очисні споруди.

Утворення виробничих стоків не передбачається.
Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не

матимуть негативного впливу на водні ресурси.

1.5.1.3. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення повітря

В період будівництва викиди забруднюючих речовин в атмосферу можуть
здійснюватися від місць проведення земляних, зварювальних  та лакофарбових робіт,
при роботі ДВЗ автотранспорту, що здійснює будівельно-монтажні роботи.

Зварювальні роботи проводяться електродами Э42. Забруднюючі речовини, що
викидаються в атмосферу при електрозварюванні: заліза оксид, марганець та його
сполуки, кремнію діоксид, фториди добре та погано розчинні неорганічні, фтористий
водень, азоту діоксид, оксид вуглецю.

Фарбувальні роботи проводяться емаллю ПФ-241М по ґрунтовці ГФ-030.
Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу при фарбування і природному
сушінні: уайт-спірит, ксилол.

При роботі двигунів автотранспортних засобів виділяються такі забруднюючі
речовини: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, сірки діоксид, оксид вуглецю, метан,
бенз(а)пірен, НМЛОС, вуглецю діоксид.

При здійсненні земляних робіт в атмосферне повітря потрапляє пил
неорганічний, що містить діоксид кремнію, в %, 70-20.

Викиди забруднюючих речовин при здійсненні будівельно-монтажних робіт
носять тимчасовий характер.

Розрахунки викидів забруднюючих речовин при виконання будівельних робіт
наведені нижче.

1) Викиди від автотранспорту
Розрахунок проводимо відповідно до «Методики розрахунку викидів

забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» (Наказ
Держкомстату 13.11.2008  № 452)

Згідно з таблицею № 6 зазначеної вище методики, питомі викиди забруднюючих
речовин від будівельної техніки становлять:
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Таблиця 1.5.2 – Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від
будівельної техніки, кг/т

Вид палива
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Дизельне паливо 36,2 8,16 0,25 31,4 3,85 0,12 3138 4,3 0,03 -
Бензин 197,8 28,5 0,64 21,6 - 0,035 3183 1,0 - 0,004

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря
від використання  будівельної техніки проводимо за формулою

В ij= М ij · А ij                        ,
де:      В ij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім
свинцю) i-ю групою техніки, кг;

М ij - обсяги спожитого палива, т;
А - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої  речовини  та парникового

газу, кг/т.
Витрата дизпалива становить 11,6 т, бензину – 0,357 т, максимальна годинна

витрата палива – 5 кг, таким чином кількість викидів складе:
Таблиця 1.5.3

Потужність викиду№
п/п

Найменування забруднюючої
речовини г/с т/рік

1 Оксид вуглецю 0,325 0,49053
2 НМЛОС 0,05092 0,10483
3 Метан 0,00124 0,00313
4 Азоту діоксид 0,07361 0,37195
5 Сажа 0,00535 0,04466
6 Азоту оксид 0,00022 0,0014
7 Вуглецю діоксид 8,77917 37,5371
8 Сірки діоксид 0,00736 0,05024
9 Бенз(а)пірен 4,2E-05 0,00035
10 Аміак 5,6E-06 1,4E-06

2) Викиди забруднюючих речовин при здійсненні зварювальних робіт
Для зварювальних робіт застосовуються електроди Э42, витрата – 500 кг.
Розрахунок викидів ЗР за формулою:
П = М * gi * 10-6, т/год
де М - маса електродів; кг
gi - питомий показник, г/кг.
Максимально разові викиди при витраті електродів 2,5 кг при терміні роботи 3

години:
 gi * bраб. gi* 2,5

G.= --------------= -------------- = gi * 0,00023
tраб* 3600 3,0 * 3600
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Питомі викиди ЗР прийняті згідно таблиці V-4 «Сборника показателей эмиссии
(удельные выбросы) загрязняющих  веществ в атмосферный воздух различными
предприятиями» (Донецк – 2004):

Таблиця 1.5.4
Кількість ЗР, що виділяються г/кг витратних матеріалів

Тверді частинки Газооподібні
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Електроди Э42 14,9 1,09 1,00 4,8 2,7 1,26 2,7 13,3

Викиди складають:
Заліза окис:
Пгод = 14,9* 500 *10-6 = 0,00745 т/рік;
G.сек = 14,9*2,5/(3,0*3600) = 0,00345 г/с.
Марганець:
Пгод = 1,09* 500 *10-6 = 0,000545 т/год;
G.сек = 1,09*2,5/(3,0*3600) = 0,00025 г/с.
Кремнію діоксид:
Пгод = 1,0* 500 *10-6 = 0,0005 т/год;
G.сек = 1,0*2,5/(3,0*3600) = 0,00023 г/с.
Фториди добре розчинні:
Пгод = 4,8 * 500 *10-6 = 0,024 т/год;
G.сек = 4,8*2,5/(3,0*3600) = 0,000111 г/с.
Фториди погано розчинні:
Пгод = 2,7 * 500 *10-6 = 0,00135 т/год;
G.сек = 2,7*2,5/(3,0*3600) = 0,000625 г/с.
Фтористий водень:
Пгод = 1,26* 500 *10-6 = 0,00063 т/год;
G.сек = 1,26*2,5/(3,0*3600) = 0,00029 г/с.
Азоту діоксид:
Пгод = 2,7 * 500 *10-6 = 0,00135 т/год;
G.сек = 2,7*2,5/(3,0*3600) = 0,000625 г/с.
Оксид вуглецю:
Пгод = 13,3* 500 *10-6 = 0,00665 т/год;
G.сек = 13,3*2,5/(3,0*3600) = 0,00308 г/с

3) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виконанні фарбувальних
робіт

Захисні антикорозійні заходи передбачають фарбування металевих зовнішніх і
внутрішніх конструкцій емаллю ПФ-241М по грунтовці ГФ-030.

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

становить 0,130 кг /м2 при продуктивності фарбування 7,5 м2/год.
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Для нанесення на поверхні трубопроводів (1500 м2) ґрунтовки 195,0 кг, емалі
195,0 кг. Розріджувач використовується для доведення фарби до робочої в'язкості.

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

Таблиця 1.5.5
Шкідливі речовини, які виділяються

Кількість парів шкідливих
розчинників, г/м2 поверхні

Найменування
технологічного
процесу, ЛФМ

Найменування
розведення до

робочої
в'язкості

Найменування
Робоче місце Сушка

Емаль ПФ-
241М Уайт-спірит Уайт-спірит 7,60 13,31

Ґрунтовка ГФ
030 Ксилол Ксилол 6,032 7,07

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

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

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

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

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

Пх
сек = Q х р х П х А, г/с

     3600
де: Q- продуктивність фарбопульта, м2/год,
р – питома норма витрати ЛФМ на одиницю площі г/м2,
П – вміст розчинника в ЛФМ, %,
А – коефіцієнт, що характеризує відносну частину від загальної маси розчинника,

яка випаровується в період фарбування (сушки).
Валовий викид летких компонентів (розчинника) при нанесенні матеріалу

визначається за формулою:
Ппар= т(К)  х f(р) х j(р)  х  К1

х х 10-6, т/рік,
де: т(К) – площа фарбування  (м2/год),
 f(р) – частина розчинника в ЛФМ (%),
j(р) – частина даного компонента в  леткій частині ЛФМ  (%),
К1

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

Розрахунок викидів ЗВ при нанесенні і сушці фарби ПФ-241М
Уайт-спірит (при нанесенні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 7,60г/м2 х 0,45 х 0,25
Пх

сек = ------------------- = ----------------------------------------------------=0,0018г/с
                                  3600                                           3600
Ппар= (1500м2/год х 7,60г/м2 х 0,45 х 0,25) х 10-6 = 1,3х10-3т/год,
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Уайт-спірит (при сушінні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 13,31г/м2 х 0,45 х 0,75
Пх

сек = ------------------- = ----------------------------------------------=0,009г/с
3600                                      3600

Ппар= (1500м2/год х 13,31г/м2 х 0,45 х 0,75) х 10-6 = 6,7х10-3т/рік,

Розрахунок викидів ЗВ при нанесенні і сушці ґрунтовці ГФ-030
Ксилол (при нанесенні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 6,032г/м2 х 0,51 х 0,25
Пх

сек = ------------------- = -----------------------------------------------------=0,0016г/с
3600  3600
Ппар= (1500м2/год х 6,032г/м2 х 0,51 х 0,25) х 10-6 = 1,2х10-3т/рік,

Ксилол (при сушінні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 7,07г/м2 х 0,51 х 0,75
Пх

сек = ------------------- = ----------------------------------------------------=0,0056 г/с
3600                                      3600

Ппар= (1500м2/год х 7,07г/м2 х 0,51 х 0,75) х 10-6 = 4,1х10-3 т/рік

4) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виконанні земляних робіт

При проведенні земляних робіт виділяється пил. Обсяг пиловидалення
визначаємо згідно «Тимчасового методичному посібнику з розрахунку викидів від
неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», Новоросійськ,
1985 р., по формулі:

3600
P6В106GP5P4P3P2P1

2


Q

Р1 = К1 – частка пилової фракції в породі; визначається шляхом промивання і
просівання середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм, Р1 =
0,05;

Р2 = К2 – частка переходить в аерозоль летючої пилу з розміром частинок 0-
50 мкм по відношенню до всієї пилу в матеріалі, Р1 = 0,02;

Р3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаваторів, (Р3
= К3 = 1,2);

Р4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу, (Р4 = К5 = 0,7);
G – кількість переробляється ґрунту, т/год, G = 5 т/год
Р5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу, (Р5 = К7 = 0,6)
Р6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, Р6 = К4 = 0,1;
В1– коефіцієнт, що враховує висоту пересипання, В1 = 0,5.





3600

1,05,01056,07,02,102,005,0 6

2Q 0,035 г/с (0,6048 т)

Зведена таблиця викидів на період проведення будівельних робіт наведена
нижче.
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Таблиця 1.5.6 – Зведена таблиця викидів на період проведення будівельних
робіт

Потужність викиду
Найменування забруднюючої речовини Код

речовини
Клас

небезпеки

ГДКм.р.,
ГДКс.д.*,

ОБРВ, мг/м3 г/с т

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 123 3 0,04* 0,00345 0,00745
Марганець і його сполуки (у перерахунку
на діоксид марганцю) 143 2 0,01 0,00025 0,000545

Азоту діоксид 301 3 0,2 0,074235 0,3733
Аміак 303 4 0,2 5,6E-06 1,4E-06
Азоту оксид 304 3 0,4 0,00022 0,0014
Кремнію діоксид 323 - 0,02 0,00023 0,0005
Сажа 328 3 0,15 0,00535 0,04466
Сірки діоксид 330 3 0,5 0,00736 0,05024
Оксид вуглецю 337 4 5,0 0,32808 0,49718
Фтористий водень 342 2 0,02 0,00029 0,00063
Фториди добре розчинні неорганічні 343 2 0,03 0,000111 0,024
Фториди погано розчинні неорганічні 344 2 0,2 0,000625 0,00135
Метан 410 - 50,0 0,00124 0,00313
Ксилол 616 3 0,2 0,0056 0,0041
Бенз(а)пірен 703 1 0,000001* 4,2E-05 0,00035
Вуглеводні насичені С12-С19 2754 - 1,0 0,05092 0,10483
Уайт-спірит 2752 - 1,0 0,009 0,0067
Пил неорганічний з вмістом SiO2 70-20 % 2908 3 0,3 0,035 0,6048
Вуглецю діоксид - - - 8,77917 37,5371

Всього: 9,30118 39,26227
Таким чином, кількість валових викидів на період проведення будівельних

робіт при роботі ДВЗ автотранспорту, земляних, фарбувальних і зварювальних
роботах складе 39,26227 т.

1.5.1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення ґрунту та
надр

В адміністративному відношенні ділянка будівництва елеватора знаходиться по
вул. Л.Українки, 47-а Талалаївського району, Чернігівської області, на території ТОВ
«АДМ ЗНАМЕНЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Згідно даних інженерно-геологічних вишукувань, верхній шар ґрунту на
майданчику будівництва представлений насипними ґрунтами потужністю від 0,5 до 1,2
м – супісок гумусований, місцями з залишками будівельного сміття та ґрунтово-
рослинним шаром – супісок гумусований, темно-сірий потужністю від 0,4 до 1,2 м.

Розробка родючого шару ґрунту не передбачається.

Потенційними джерелами впливу на ґрунти під час проведення будівельних
робіт є підвищення вологості ґрунтів за рахунок асфальтування території; порушення
природного стоку поверхневих вод за рахунок планування території, розміщення
фундаментів проектованих споруд, траншейної прокладки різних комунікаційних
мереж тощо; випадкові проливи паливо-мастильних матеріалів.

З метою мінімізації шкідливого впливу на навколишнє природне середовище в
період будівництва повинен виконуватися ряд заходів:

- будівельні матеріали, вийнятий ґрунт та відходи будівництва повинні
тимчасово зберігатися на спеціально відведених майданчиках;
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- вивіз відходів будівництва та надлишкового ґрунту для подальшої утилізації,
видалення, вторинної переробки, захоронення здійснюється спеціальним транспортом,
що запобігає розпорошенню відходів під час їх транспортування;

- систематичне прибирання території від будівельних і побутових відходів;
- транспортування пилоутворюючих матеріалів (цемент, штукатурні суміші)

передбачається в розфасованому вигляді (в паперовій, поліетиленовій та іншого виду
тарі). При транспортуванні піску, щебню та розробленого ґрунту до відведеного в
проекті місця, необхідно забезпечити обов’язковим накриттям кузова автомобіля
спеціальними тентами, які перешкоджають розпилюванню матеріалів;

- у разі розливу нафтопродуктів необхідно зібрати їх в окрему тару, а місце
розливу засипати піском з наступною передачею даного відходу спеціалізованим
підприємствам на утилізацію або видалення.

Після закінчення будівельно-монтажних робіт по всьому будівельному
майданчику проводиться видалення з його меж всіх тимчасових будівель і споруд,
вивезення будівельних відходів.

При здійсненні будівельно-монтажних робіт утворення неорганізованих
забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт, не передбачається. Газові викиди не
вплинуть на геохімічний склад ґрунту.

Негативний вплив на надра не передбачається.
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1.5.1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового,
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також

випромінення

Шумове забруднення
Основними джерелами фізичного впливу на атмосферне повітря є робота

двигунів машин та механізмів, що здійснюють монтажно-будівельні роботи та
зварювальний апарат.

Акустичний розрахунок виконується з метою визначення октавних рівнів шуму
в розрахункових точках на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної
санітарно-захисної зони. Акустичний розрахунок включає:

- виявлення джерел шуму і визначення їх шумових характеристик;
- визначення рівнів звукового тиску в попередньо обраних розрахункових

точках;
- визначення необхідного зниження рівнів звукового тиску в розрахункових

точках.
При виконанні акустичного розрахунку використані наступні законодавчі,

нормативні та методичні документи:
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів,

затверджені наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996 р.;
- Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та

громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ
України від 22.02.2019 р. № 463.

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і

на територіях».
Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) у дБ в

октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що
безпосередньо прилягають до житлових будинків, прийняті згідно «Державних
санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських
будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від
22.02.2019 р. № 463.

Таблиця 1.5.7
Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах

із середньогеометричними частотами, гЦПризначення приміщень
або територій Час доби

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Рівень
звуку,

LА, дБА

с 8 до
 22 ч. 67 60 54 49 46 44 43 42 55

Території, що безпосередньо
прилягають до житлових будинків,
будівель поліклініки, амбулаторій,
диспансерів, будинків відпочинку,
пансіонатів, будинків-інтернатів для
людей похилого віку та інвалідів,
дитячих дошкільних закладів, шкіл
та інших навчальних закладів,
бібліотек, храмів, музеїв

с 22 до
8 ч. 60 52 45 40 36 34 33 32 45

Проведення будівельно-монтажних робіт передбачається тільки у денний період
доби.

Розрахунок рівнів звуку виконувався на межі нормативної санітарно-захисної
зони підприємства розміром 100 м та межі найближчої житлової забудови.
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Розрахункові точки на територіях з нормованими рівнями шуму приймаються на висоті
1,5 м від рівня землі. Характеристика розрахункових точок наведена у таблиці 1.5.8.

Таблиця 1.5.8 – Характеристика розрахункових точок
КоординатиНомер

розрахункової
точки

Опис розрахункової точки Х У

Відстань від
джерела шуму до

розрахункової
точки, м

РТ1 Межа санітарно-захисної зони.
Північний напрямок 252 322 136

РТ2 Межа санітарно-захисної зони.
Східний напрямок 431 190 189

РТ3 Межа санітарно-захисної зони.
Південний напрямок 230 57 130

РТ4 Межа санітарно-захисної зони.
Західний напрямок -158 233 404

РТ5 Межа приватної житлової забудови,
розташованої у північному напрямку 232 365 178

РТ6 Межа приватної житлової забудови,
розташованої у південному напрямку 478 210 235

РТ7
Межа приватної житлової забудови,
розташованої у південно-західному
напрямку

55 30 244

Розрахунок рівня звукового тиску на межі найближчої житлової забудови
виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35: 2013 по формулі:

L = LСУМ - 15 * lgr + 10lgФ-βa * r-10lg
де:    L - октавний рівень звукового тиску в дБ в розрахунковій точці;
LСУМ - сумарний октавний рівень звукового тиску в дБ джерела шуму;
r - відстань у метрах від джерела шуму до розрахункової точки;
Ф - фактор спрямованості джерела шуму, безрозмірний; для джерела шуму з

рівномірним випромінюванням звуку дорівнює 1;
βа - загасання звуку в атмосфері в дБ/км, що приймається за табл. 4 ДСТУ-Н Б

В.1.1-35: 2013.
 - просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела;  = 2.
Результати розрахунку в розрахункових точках на межі нормативної санітарно-

захисної зони підприємства наведено в таблицях.
Таблиця 1.5.9 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ1

Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74

Відстань від джерела шуму до
розрахункової точки r, м 136

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 59,0 51,9 45,8 42,6 39,2 36,4 32,8 27,5

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -
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Таблиця 1.5.10 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ2
Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74
Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки r, м 189

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 56,9 49,7 43,6 40,3 36,7 33,6 29,3 22,8

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -

Таблиця 1.5.11 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ3
Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74
Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки r, м 130

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 59,3 52,2 46,1 42,9 39,5 36,8 33,2 28,1

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -

Таблиця 1.5.12 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ4
Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74
Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки r, м 404

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 51,9 44,6 38,3 34,7 30,5 26,1 19,2 7,5

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -
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Таблиця 1.5.13 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ5
Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74
Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки r, м 178

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 57,3 50,1 44,0 40,7 37,2 34,1 30,0 23,7

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -

Таблиця 1.5.14 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ6
Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74
Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки r, м 235

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 55,5 48,3 42,1 38,7 35,0 31,6 26,8 19,2

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -

Таблиця 1.5.15 – Результати розрахунку рівнів звукового тиску в РТ7
Частоти октавних смугНайменування джерела шуму 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Робота машин та механізмів 99 92 86 83 80 78 76 74
Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки r, м 244

Ф 1
βа 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48
 2

Розрахунковий рівень звукового тиску в розрахунковій точці
Сумарний рівень шуму 55,2 48,0 41,8 38,5 34,7 31,3 26,4 18,5

Допустимі рівні звукового тиску в
розрахунковій точці на межі житлової
забудови, дБ Lдоп

67 60 54 49 46 44 43 42

Перевищення допустимих рівнів
звукового тиску в розрахунковій точці,
дБ L > Lдоп

- - - - - - - -
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Як видно з таблиць, рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках
нижче нормованих значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги.
Отже, в період проведення будівельно-монтажних робіт спеціалізована техніка не
зробить шкідливого шумового впливу на межі нормативної санітарно-захисної зони
підприємства та межі найближчої житлової забудови.

Вібраційне забруднення

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів.
Для зниження розповсюдження вібраційного шуму передбачається

використання захисних кожухів, ізоляційних покриттів та віброізолюючих матів.
Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельно-монтажних

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

Таблиця 1.5.16
Середньогеометричні частоти октавних смуг, ГцПараметр 2 4 8 16 31,5 63

Віброшвидкість 79 73 67 67 67 67
Віброприскорення 25 25 25 31 37 43
Віброзміщення 133 121 109 103 97 91

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як
«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення

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

Заходи з забезпечення радіаційної безпеки під час проведення будівельно-
монтажних робіт, розроблюються відповідно до ДБН В.1.4-2.01-97, ДБН В.1.4-1.01-
97, ДСП 6.074.120-01, НРБУ-97.

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

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

З врахуванням  вищенаведеного, при здійсненні будівельно-монтажних робіт
світлове, теплове та радіаційне забруднення навколишнього середовища не
передбачається.
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1.5.2. Провадження планованої діяльності

1.5.2.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів

В результаті експлуатації проектованого елеватору передбачається утворення
наступних  відходів:

- тверді побутові відходи, код та найменування відходу згідно з
класифікатором ДК 005-96: 7720.3.1.01  «Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч.
сміття з урн». Утворюється в результаті життєдіяльності працюючих. Тимчасове
зберігання відходів здійснюється в контейнерах з кришкою на майданчику з твердим
покриттям. Запланована передача для розміщення на полігоні ТПВ;

- залишки зернові, код та найменування відходу згідно з класифікатором
ДК 005-96: 1561.2.9.04  «Залишки зернові від очищення зерна». Утворюється в
результаті очищення зернових культур. Тимчасове зберігання відходів здійснюється
в мішках. Запланована передача сільськогосподарським підприємствам на корм
худобі;

- некормові залишки зернових, які не можуть бути використані (вловлений
пил), код та найменування відходу згідно з класифікатором ДК 005-96: 1561.2.9.01
«Відходи очищення зернових». Утворюється в результаті очищення аспіраційного
повітря в пилогазоочисному обладнанні. Тимчасове зберігання відходів
здійснюється в мішках. Запланована передача на розміщення на полігон ТПВ;

- вловлені нафтопродукти, код та найменування відходу згідно з
класифікатором ДК 005-96: 9030.2.9.03 «Суміш речовин мастильних та масел
нафтових, одержана від вилучення масел з вод стічних». Утворюються в результаті
очищення зливових стоків на локальних очисних спорудах. Тимчасове зберігання
відходів здійснюється в герметичному контейнері. Запланована передача на
утилізацію спеціалізованим підприємствам;

- осад з локальних очисних споруд зливових стоків, код та найменування
відходу згідно з класифікатором ДК 005-96: 9030.2.9.04 «Шлам від очищення вод
стічних неспецифічних промислових». Утворюються в результаті очищення
зливових стоків на локальних очисних спорудах. Тимчасове зберігання відходів
здійснюється в герметичному контейнері. Запланована передача спеціалізованим
підприємствам для розміщення на мулових майданчиках;

- відпрацьовані світлодіодні лампи та лампи розжарювання, код та
найменування відходу згідно з класифікатором ДК 005-96: 7740.3.1.03
«Устаткування в енергетиці, системах зв'язку, будівництві, інших видах діяльності
(за винятком електронного устаткування загального призначення) зіпсоване,
відпрацьоване або яке не підлягає ремонту». Утворюються в результаті освітлення
приміщень та території елеватору. Тимчасове зберігання на складі. Запланована
передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам;

- відпрацьовані люмінесцентні лампи, код та найменування відходу згідно з
класифікатором ДК 005-96: 7710.3.1.26 «Лампи люмінесцентні та відходи, які
містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані». Утворюються в результаті
освітлення приміщень. Тимчасове зберігання в спеціально відведених приміщеннях
в тарі виробника. Запланована передача на утилізацію спеціалізованим
підприємствам;

- відходи, одержані в процесі прибирання території, код та найменування
відходу згідно з класифікатором ДК 005-96: 7720.3.1.03 «Відходи, одержані в
процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші». Утворюються в
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результаті прибирання території підприємства. Тимчасове зберігання відходу
здійснюється в контейнерах з кришкою на майданчику з твердим покриттям.
Запланована передача для розміщення на полігоні ТПВ;

- шлам септиків, код та найменування відходу згідно з класифікатором ДК
005-96: 7720.3.1.02 «Шлам септиків». Утворюється в результаті життєдіяльності
працюючих. Тимчасове зберігання відходів здійснюється в ємностях-накопичувачах.
Запланована передача спеціалізованим підприємствам для транспортування на
очисні споруди;

- промаслене ганчір’я, код та найменування відходу згідно з
класифікатором ДК 005-96: 7730.3.1.06 «Матеріали обтиральні зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені». Утворюється в результаті обслуговування
технологічного обладнання. Тимчасове зберігання відходів здійснюється в
спеціальних контейнерах з кришкою. Запланована передача спеціалізованим
підприємствам для утилізації.

Розрахунок кількості утворюваних відходів

 Розрахунок кількості твердих побутових відходів
Розрахунок виконаний згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових
відходів».

Норма накопичення твердих побутових відходів на 1 працюючого становить 0,3
кг/добу. Кількість працівників становить 38 осіб.

Таким чином, від життєдіяльності працюючих утворюється 0,3 × 38 х 330/1000 =
3,762 т твердих побутових відходів.

Розрахунок кількості зернових відходів та некормових залишків зернових, які не
можуть бути використані (вловлений пил)

Згідно  ВНТП-05-88 ,,Нормы технологического проектирования хлебоприемных
предприятий и элеваторов” п.13.5 – кількість виділених відходів від ваги обробленого
зерна складає – 1,5 %. За добу кількість відходів складатиме:

Q = 1370 т/доб. х 0,015 =20,55 т
Річний обсяг зернових відходів – 20,55 х 330 = 6781,5 т/рік.
Річний обсяг некормових залишків зернових, які не можуть бути використані

(вловлений пил) – 900 т/рік.

Розрахунок кількості вловлених нафтопродуктів та осаду з локальних очисних
споруд дощових стоків

Згідно розрахунків, виконаних в розділі 1.5.2.1, розрахунковий обсяг дощових
стоків з майданчика підприємства, що підлягає очищенню на локальних очисних
спорудах, складає 20351,8 м3/рік.

Згідно нормативних документів (ВОДГЕО 1983, ДСТУ 3013-95) дане
підприємство належить до першої групи виробництв, стік якого, за складом домішок
близький до поверхневого стоку з селітебних територій і не містить специфічних
речовин з токсичними властивостями. Основними домішками, що містяться в даному
стоці, є грубодисперсні домішки, нафтопродукти, адсорбовані головним чином на
завислих речовинах, мінеральні солі й органічні домішки природного походження.
Приблизний склад стоку представлено у табл.1.5.17.
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Таблиця 1.5.17
Дощовий стік

Завислі речовини, мг/дм3 БПК20, мг/дм3 нафтопродукти, мг/дм3

500-2000 40-70 40-80

Кількість осаду, що вловлюється в очисних спорудах дощового стоку
розрахований за формулою:

Мосад = (Споч – Скін) х V / 106, т/рік
де Споч – концентрація завислих речовин в стічній воді до очищення, мг/л;
Скін – концентрація завислих речовин в стічній воді після очищення, мг/л;
V – об’єм дощового стоку, що потрапляє на очищення до очисних споруд, м3/рік.
Згідно гарантіям заводу-виробника концентрація нафтопродуктів в очищених

стоках не перевищує  0,3 мг/л, завислих речовин – 10-15 мг/л.
Мосад = (500 – 15) х 20351,8  / 106 = 9,871 т/рік
Кількість нафтопродуктів, що вловлюються в очисних спорудах дощового стоку

розрахований за формулою:
Мнп = (Споч – Скін) х V / 106, т/рік
де Споч – концентрація нафтопродуктів в стічній воді до очищення, мг/л;
Скін – концентрація нафтопродуктів в стічній воді після очищення, мг/л;
V – об’єм дощового стоку, що потрапляє на очищення до очисних споруд, м3/рік;
Мосад = (40 – 0,3) х 20351,8 / 106= 0,808 т/рік

Розрахунок кількості відпрацьованих ламп освітлення
Освітлення приміщень та території елеватора виконується світильниками з

світлодіодними та люмінесцентними лампами, а також лампами розжарювання.
Кількість встановлених освітлювальних приборів:

- світлодіодні лампи – 13 од.;
- лампи розжарювання – 302 од.;
- люмінесцентні лампи – 361 од.
 Норматив утворення відпрацьованих ламп визначається за формулою:

Орл  = Крл×Чрл×С/Нрл, шт./рік
де       Орл – кількість ламп, що підлягають утилізації, шт.;

Крл – кількість установлених ламп, шт.;
Чрл – середній час роботи в добу однієї лампи, годин/добу;
С – число робочих днів у році;
Нрл – термін служби, год.
Розрахунок кількості відпрацьованих світлодіодних ламп:
Орл  = 13 х 12 х 330 / 10000 = 6 од.
Розрахунок кількості відпрацьованих розжарювання ламп:
Орл  = 302 х 12 х 330 / 6000 = 200 од.
Розрахунок кількості відпрацьованих люмінесцентних ламп:
Орл  = 361 х 12 х 330 / 12000 = 120 од.

Розрахунок кількості сміття від зовнішнього прибирання
Кількість сміття від зовнішнього прибирання території підприємства складає

0,012 м3/рік на 1 м2 площі. Площа, що має тверде покриття – 13774 м2.
Річний обсяг сміття від прибирання території складе 0,012 х 13774 = 165,288 м3.
Щільність сміття 0,25 т/м3.
165,288 х 0,25 = 41,322 т/рік.
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Обтиральний матеріал, забруднений маслами
Розрахунок кількості обтирального матеріалу, забрудненого маслами, виконаний

за формулою:
Мганчір’я = М х N х С х Кзабр х Кпр /106, т/рік

де    М – питома норма витрати обтирального матеріалу на 1 ремонтну одиницю
протягом 8 годин роботи обладнання; М = 6 г;

N – кількість ремонтних одиниць встановленого обладнання; N = 25;
С – кількість робочих змін за рік, С = 660;
Кзабр – коефіцієнт завантаження обладнання; Кзабр = 0,4;
Кпр – коефіцієнт, що враховує забрудненість ганчір’я; Кпр = 1,1…1,2;
Мганчір’я = 6 х 25 х 660 х 0,4 х 1,15 /106 = 0,04554 т/рік.

Дані про види, кількість та напрямки поводження з відходами, що
утворюватимуться під час провадження планованої діяльності, представлені в таблиці
1.5.18.

Таблиця 1.5.18 – Дані про виробничі та тверді побутові відходи
Код відходів за ДК 005-96,

назва відходів за ДК 005-96

Клас
небезпеки
відходів

Кількість
утворення

відходів, т/рік

Напрямок поводження з
відходами

7720.3.1.01
Відходи комунальні (міські) змішані, у
т. ч. сміття з урн

IV 3,762
Передача спеціалізованим

організаціям для розміщення на
полігоні ТПВ

1561.2.9.04
Залишки зернові від очищення зерна IV 6781,5 Передача спеціалізованим

підприємствам на корм худобі

1561.2.9.01
Відходи очищення зернових IV 900

Передача спеціалізованим
організаціям для розміщення на

полігоні ТПВ
9030.2.9.03
Суміш речовин мастильних та масел
нафтових, одержана від вилучення
масел з вод стічних

ІІ 0,808 Передача на утилізацію
спеціалізованим підприємствам

9030.2..04
Шлам від очищення вод стічних
неспецифічних промислових

IV 9,871
Передача спеціалізованим

організаціям для розміщення на
полігоні ТПВ

7740.3.1.03 Устаткування в енергетиці,
системах зв'язку, будівництві, інших
видах діяльності (за винятком
електронного устаткування загального
призначення) зіпсоване, відпрацьоване
або яке не підлягає ремонту

IV 206 од. Передача на утилізацію
спеціалізованим підприємствам

7710.3.1.26
Лампи люмінесцентні та відходи, які
містять ртуть, інші зіпсовані або
відпрацьовані

І 120 од. Передача на утилізацію
спеціалізованим підприємствам

7720.3.1.03
Відходи, одержані в процесі очищення
вулиць, місць загального
використання, інші

IV 41,322
Передача спеціалізованим

організаціям для розміщення на
полігоні ТПВ

7720.3.1.02
Шлам септиків IV 1108,8 м3

Передача спеціалізованим
підприємствам для

транспортування на очисні
споруди

7730.3.1.06
Матеріали обтиральні зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені

ІІІ 0,04554 Передача на утилізацію
спеціалізованим підприємствам
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1.5.2.2. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води

В рамках планованої діяльності передбачаються наступні мережі водопроводу та
каналізації:

1. Мережа господарсько-побутового водопроводу;
2. Мережа гарячого водопостачання;
3. Мережа протипожежного водопроводу;
4. Мережа господарської каналізації;
5. Мережа дощової каналізації.

Водопостачання
Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої

артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор».

Водоносний горизонт, з якого передбачається забір води, знаходиться у
відкладах харківської свити палеогену.

Водовмісними  породами горизонту є дрібно- та середньозернисті піски, що
залягають в інтервалі глибин 103,0 – 120,0 м. Водоносний горизонт перекритий
водотривкою товщею четвертинних суглинків та глин, неогенових глин загальною
потужністю більше 80,0 м. Води напірні, висота напору над крівлею становить 46,0 м.

Отже, експлуатаційний водоносний комплекс надійно захищений з поверхні.
Конструкція водозабірної свердловини передбачена таким чином, що виключає
можливість проникнення забруднювачів назовні.

До  запроектованих заходів  входить:
- буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини ;
-будівництво насосної станції над водозабірною свердловиною з необхідним

технологічним обладнанням;
- внутрішнє електропостачання та електротехнічне обладнання;
- благоустрій зони санітарної охорони суворого режиму.
Буріння свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою

глинистим розчином.
Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до експлуатації, складений

мілкозернистими пісками, передбачається встановлення фільтру довжиною 15 м з
розширенням контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної обсипки
фільтрової частини колони.

В кінці дослідного відкачування води зі свердловини необхідно відібрати проби
води для хімічного та бактеріологічного аналізів, а також аналізу на природні
радіонукліди згідно з вимогами листа Держуправління екобезпеки в Чернігівській області
від 27.07.2000 р. №04-1/431.

Результати лабораторних досліджень води з артезіанської свердловини згідно
протоколу випробувань харчової продукції № 50/03-17Х від 07.03.2017 р., виконаних
випробувальною лабораторією ДП «Кіровоградський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» наведені в таблиці:



48

Таблиця 1.5.19
Найменування показників Значення показника згідно НД Фактичне значення показника

Водневий показник, од. рН 6,5-8,5 6,68
Аміак та амонійні солі, мг/дм3 не допуск. 0,21
Сухий залишок, мг/дм3 ≤ 1000 848
Загальна жорсткість, ммоль/дм3 ≤ 7,0 9,1
Залізо загальне, мг/дм3 ≤ 0,2 0,13
Алюміній, мг/дм3 - не виявлено
Марганець, мг/дм3 ≤ 0,05 не виявлено
Сульфати, мг/дм3 ≤ 250 166
Хлориди, мг/дм3 ≤ 250 19,1
Нітрати (по NO3), мг/дм3 ≤ 50 28,4
Нітрити, мг/дм3 ≤ 0,5 0,5

Остаточне рішення про необхідність проектування та будівництва станції
водопідготовки буде прийняте після буріння свердловини і визначення якісних
показників підземних вод на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

З метою своєчасного коригування конструкції свердловини, раціонального
використання труб, фільтру та інших матеріалів, проектом передбачено буріння
випереджувальної свердловини.

Випереджувальна свердловина передбачається глибиною 132 м. В ній
виконуються геофізичні дослідження: електрокаротаж та гама-каротаж, на підставі
яких визначаються дані з вказівками про інтервал встановлення робочої частини
фільтру.

Діаметр буріння випереджувальної свердловини прийнятий 112 мм.

Для розміщення технологічного обладнання над свердловиною запроектована
насосна станція першого водопідйому. З урахуванням гідрогеологічних умов
площадки, а також вимог щодо розміщення необхідного технологічного обладнання,
насосна станція запроектована підземного типу з використанням залізобетонних кілець
діаметром 2,0 м.

Конструкція насосної станції прийнята згідно ТПР 901-02-142.85 «Насосні
станції підземного типу на водозабірних свердловинах з насосами ЕЦВ потужністю до
80 м3/год».



49

Рис. 1 – Фрагмент генерального плану розташування артезіанської свердловини

Зони санітарної охорони
Враховуючи геолого-гідрогеологічні особливості території розміщення

водозабірної свердловини і зважаючи на можливість бурових робіт в зонах обмежень,
цим проектом розроблені зони санітарної охорони на експлуатовані водоносні
горизонти з необхідними санітарно-технічними і гігієнічними заходами в них.

У відповідності з положенням про порядок проектування і експлуатації зон
санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного
призначення № 2640-82  і ДБН В.2.5-74:2013  передбачається три пояси зон санітарної
охорони:

I-й пояс – зона суворого режиму;
II-й та III-й пояси – зони обмежень і спостережень.

Обґрунтування меж першого поясу зони санітарної охорони
Експлуатаційний водоносний комплекс відноситься до відкладів харківської

світи палеогену.
Водовмісними  породами горизонту є дрібно- та середньозернисті піски, що

залягають в інтервалі глибин 103,0 – 120,0 м. Водоносний горизонт перекритий
водотривкою товщею четвертинних суглинків та глин, неогенових глин загальною
потужністю більше 80,0 м. Води напірні, висота напору над крівлею становить 46,0 м.

Отже, експлуатаційний водоносний комплекс надійно захищений з поверхні.
Конструкція водозабірної свердловини передбачена таким чином, що виключає
можливість проникнення забруднювачів через затрубний простір.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та
«Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны
источников водоснабжения ….», до захищених підземних вод відносяться води з
напірних та безнапірних водоносних шарів, що мають у межах всіх поясів зони
суцільну водонепроникну покрівлю, яка виключає можливість місцевого живлення з
розміщених вище недостатньо захищених водоносних шарів.

Згідно п.3.1.1 „Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
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питьевого назначения №2640-82, утвержденное 18 декабря 1982г. главным
государственным санитарным врачом СоюзаССР” при використанні водозабірних
свердловин надійно захищених водоносних горизонтів межа першого поясу має
встановлюватись на відстані 30,0 м від них, але при таких гідрогеологічних умовах як
на даній площадці розмір першого поясу допускається зменшити до 15 м, що і
прийнято в проекті.

Розміри меж другого і третього поясів санітарної охорони
У відповідності до геологічної будови і гідрогеологічних умов надходження

води із  водоносного комплексу четвертинних відкладів та відкладів харківської світи
палеогену до водозабірної свердловини відбувається на площі його поширення за
рахунок інфільтрації атмосферних опадів, та частково, інфільтрації вод з поверхневих
водотоків. Беручи до уваги наведене вище і зважаючи на можливість знаходження в
межах ЗСО свердловин через які можливе забруднення водоносного комплексу, цим
проектом розроблені зони санітарної охорони свердловини при максимальному дебіті.

Другий пояс санітарної охорони передбачається для захисту водоносного
горизонту від мікробного забруднення.

Розрахунковий термін експлуатації водозабору - 104 діб.
Час виживання бактерій в межах другого кліматичного району – 200 діб.
Час проникнення забруднення у водне середовище по вертикалі визначається за

формулою (ІХ 74), Бочевер Ф.М. „Проектирование водозаборов подземных вод”, М.,
Стройиздат, 1976 г.
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, де:      mo - потужність суглинків та глин, 80,0 м;
n - активна пористість суглинисто-глинистої товщі 0,05;
Ко - коефіцієнт фільтрації суглинисто-глинистої товщі, 0,005 м/добу;
Н - різниця рівнів водоносних горизонтів, 3,0 м.

280 0,05 21333
0,005 3ot діб

 


На даному водозаборі час проникнення забруднення по вертикалі до водоносного
горизонту у харківських відкладах палеогену становить 21333 діб, що значно
перевищує амортизаційний термін експлуатації свердловин (10 тис. діб), це свідчить
про надійний захист від бактеріального та хімічного забруднень водоносного
комплексу.

Розрахунки меж другого і третього поясів зон санітарної охорони виконувались у
відповідності з „Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения
границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения” М., Госстрой СССР, 1983г. за формулами:
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Прийняті позначення:
Qi – водовідбір, м3/добу;
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T – розрахунковий термін експлуатації водозабору, діб;
m – потужність водоносного шару, м;
n – пористість, %;
q – побутовий потік, м2/добу;
i – ухил побутового потоку;
Xв – відстань від свердловини до вододільної точки, що  утворюється нижче

водозабору по потоку підземних вод, м;
d – ширина зони санітарної охорони, м;
L – протяжність зони санітарної охорони, м;

T – безрозмірний параметр;
Rr , – визначаються згідно графіку рис. 24 (Рекомендации...);

ro – радіус зони обмежень.

Розрахунки меж другого і третього поясів зон санітарної охорони для
водоносного горизонту у відкладах харківської світи палеогену.

Вихідні дані і результати розрахунків меж зон санітарної охорони наведені в
таблицях 1.5.20, 1.5.21.

Таблиця 1.5.20 – Розрахунок другого поясу зони санітарної охорони водозабору

Q,
м3/добу

m,
м

n,
%

km
м2/год i q,

м2/добу
T,
діб

Xв,
м T

rII,
м

240 17 20 100 0,0007 0,07 200 546 0,008 67

Примітка: Якщо T ≤0,04 то r0 вираховуємо за формулою (4).

Таблиця 1.5.21 – Розрахунок третього поясу зони санітарної охорони

Q,
м3/добу

m,
м

n,
%

km
м2/год i q,

м2/добу
T,
діб

Xв,
м T R r

RIII,
м

r III,
м

L,
м

d,
м

240 17 20 100 0,0007 0,07 104 546 0,38 0,66 1,3 360 710 1070 420

Межа другого поясу зони санітарної охорони має форму кола радіусом rІІ=67 м
від центра свердловини.

Межі третього поясу зони санітарної охорони:
Протяжність зони санітарної охорони:
- вверх проти потоку – 710 м;
- вниз за потоком – 360 м;
- ширина області захвату 2d = 840 м.

Санітарний режим в межах зон санітарної охорони

Санітарний режим першої зони
Перший пояс – зона суворого режиму.
На території першого поясу ЗСО забороняється:
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- всі види будівництва, які безпосередньо не пов’язані з експлуатацією,
реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд та мереж;

- розміщення житлових і громадських будівель, проживання людей, у тому
числі і працюючих на водозаборі;

- прокладка трубопроводів різного призначення, за винятком тих, що
обслуговують водопровідні споруди.

На території першого поясу зони водозабору повинні бути передбачені наступні
заходи:

- каналізування всіх будівель та споруд із відведенням стічних вод у
найближчу систему побутової та виробничої каналізації або на місцеві очисні споруди
при розташуванні останніх за межами першого поясу ЗСО та з урахуванням
санітарного режиму в другому поясі ЗСО;

- благоустрій, озеленення, догляд та санітарна рубка лісових насаджень,
відведення поверхневих вод за її межі;

- облаштування огорожі згідно вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання.
Зовнішні мережі та споруди», сторожової охорони та технічних засобів згідно вимог
ВБН В.2.5-78.11-01-2003/МВС України «Інженерне обладнання будинків і споруд.
Системи сигналізації охоронного призначення.», ГСТУ 78.11.001-98 (Витяг)
«Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого
спостереження державної служби охорони. Загальні технічні вимоги».

Устя свердловин повинні бути загерметизовані, обладнані лічильниками і
кранами для відбору проб води.

Санітарний режим другої і третьої зони
Другий і третій пояси ЗСО – зони обмежень.
ЗСО другого і третього поясів мають на своїй території різноманітні будівлі та

споруди, склади, автошляхи, житлові будинки і т. і.
Геолого-гідрогеологічні особливості розміщення водозабору склалися таким

чином, що надходження підземних вод із водоносного комплексу до фільтрової
частини свердловини відбувається тільки з площі його поширення за рахунок
інфільтрації атмосферних опадів, та частково, інфільтрації вод з поверхневих
водотоків, тому, основними водоохоронними заходами по другій і третій зонах
санітарної охорони є:

- виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних
свердловин які представляють небезпеку забруднення водоносного горизонту;

- регулювання буріння нових свердловин відповідно до вимог чинного
законодавства;

- заборона на закачування відпрацьованих вод у підземні горизонти, підземне
складування твердих відходів і розробку надр (для запобігання забруднення
водоносного горизонту);

- своєчасне виконання заходів щодо санітарної охорони поверхневих водойм,
які мають безпосередній гідравлічний зв'язок з підземними горизонтами, що
використовуються.

Враховуючи особливості екологічного стану території розміщення водозабору в
ЗСО необхідно проводити постійний контроль за якістю підземних вод з метою
своєчасного виявлення можливих змін її складу з тим, щоб вжити заходи по
забезпеченню необхідної якості і відповідності ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» при можливому
надходженні забруднюючих компонентів з поверхні.
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Санітарні заходи з ліквідації забруднень у межах ЗСО згідно ДБН В.2.5-74:2013
(п. 15.1.9) повинні виконувати:

- у першому поясі – власник свердловин,
- у другому та третьому поясах – власники об’єктів, що негативно впливають,

або можуть впливати на якість води в джерелах питного водопостачання.

Господарсько-питне водопостачання
Від точки підключення (свердловина) передбачається прокладання тупикового

трубопроводу до адміністративно-побутового корпусу, будівлі господарського
призначення, а також до протипожежних резервуарів (для підживлення та заповнення).

Трубопроводи передбачаються  PE100 SDR17 O63-32. Мережі прокладаються на
глибині 1,8-2,2м від проектної поверхні землі з дотриманням нормативних відстаней до
фундаментів,  брівок, а також між мережами різного призначення. В місцях, де
дотримання нормативних відстаней неможливе, передбачається прокладання
трубопроводів у футлярах з об’ємним фіксуванням. В місцях повороту трубопроводів
передбачається влаштування бетонних упорів.

На мережі господарсько-питного водопроводу встановлені колодязі з запірною
арматурою. Колодязі на мережі водопроводу прийняті із збірного залізобетону згідно
ТПР 901-09-11.84.

Добова витрата води на господарсько-побутові потреби становить 3,36 м3/добу,
потреба у воді на поповнення пожежного резервуару – 90 м3/добу.

Для приготування гарячої води передбачається встановлення бойлера.

Мережа протипожежного водопроводу
Витрата на пожежогасіння становить:
- 20 л/с - зовнішнє пожежогасіння;
-  5 л/с - внутрішнє пожежогасіння.
Сумарна витрата на пожежогасіння об’єкту  складає 25 л/с.
Для пожежогасіння об’єкту передбачається влаштування двох протипожежних

резервуарів об’ємом 135 м3 кожний, насосної станції пожежогасіння, мережі
протипожежного водопроводу із встановленням пожежних гідрантів.

Термін відновлення протипожежного об’єму води приймається відповідно до
п.6.2.14 ДБН В.2.5-74 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» для
сільськогосподарських підприємств і складає 72 год, що забезпечується живленням з
внутрішньомайданчикової мережі господарсько-побутового водопроводу витратою 90
м3/доб, 3,75 м3/год.

Для подачі води в мережу протипожежного водопроводу передбачається
комплектна пожежна насосна установка WasserFire-МX2CR150-3, Q = 90 м3/год, H = 79
м, Р = 37 кВт, виробництва ТОВ «ВАССЕРКРАФТ-БЮРО», яка складається з 1
робочого та 1 резервного насосів.

Для відводу аварійної води в приміщенні насосної станції передбачений приямок
з розташованим дренажним зануреним насосом Grundfos Unilift AР 12.50.11.1.

Внутрішньомайданчикова мережа протипожежного водопроводу передбачається
кільцева із пластикових труб PE 100 SDR 17 O180. Пожежні гідранти і запірна
арматура встановлюються в колодязях із збірного залізобетону згідно з ТПР 901-09-
11.84. Мережі прокладаються на глибині 2,0-2,5м від проектної поверхні землі з
дотриманням нормативних відстаней до фундаментів, брівок, а також між мережами
різного призначення.
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Внутрішній протипожежний водопровід передбачається в будівлі
господарського призначення та норійно-очисній вежі.

Побутова мережа каналізації
В побутову каналізацію відводяться стічні води від санітарних приладів. Для

каналізування теплопункту встановлено трап - відведення аварійних розливів.
Ділянки внутрішньомайданчикової мережі каналізації передбачені з

каналізаційних каналізаційних ПВХ труб Ø 160.
Господарсько-побутові стоки підлягають локальній очистці на станції

біологічної очистки RainPark СБО-3.0 виробництва  "StandartPark". Очищені води
накопичуються у ємностях-накопичувачах очищених господарсько-побутових стоків
WasserTank-EN, та транспортується на подальшу очистку один раз на 3 дні.

Оглядові колодязі на мережі влаштовуються у наступних випадках:
- у місцях зміни напрямку, діаметрів та уклонів;
- у місцях приєднань;
Колодязі виконуються із збірних залізобетонних елементів згідно  з ТПР 902-09-

22.84.
Добова витрата господарсько-побутових стоків становить 3,36 м3/добу.

Мережа дощової каналізації
Для збору, відведення, очищення дощових стоків майданчика передбачено

влаштування наступних споруд:
- дощоприймальні колодязі;
- водовідвідні лотки;
- оглядові та поворотні колодязі;
- сепаратор нафтопродуктів;
- ставок-випаровувач.

Розрахункова витрата дощових вод
Розрахунок витрати дощових стоків виконаний згідно ДБН В. 2.5-75:2013

«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».
Загальна витрата дощових вод:

де       Zmid – середнє значення коефіцієнта покриву, що характеризує поверхню басейну
стоку (А.7 , Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013);

A , n - параметри, що визначаються згідно з А.2, Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013;
F – розрахункова площа стоку, га
tr – розрахункова тривалість протікання дощових вод по поверхні і по трубах,
h - коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу на площі стоку,

визначається згідно з А.4, Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013;
m - коефіцієнт, що враховує тривалість дощу, приймається при тривалості дощу

більше 10 хв рівним одиниці.
Параметр А обчислюємо по формулі:

де       q20 - інтенсивність дощу, л/с на 1 га, тривалістю 20 хв для даної місцевості при P
= 1 рік, (А.1 , Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013);

n- показник ступеня (А.1 , Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013);
mr– середня кількість дощів за рік, (А.1 , Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013);
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P - період одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу, який
приймається згідно з А.3, Дод.А, ДБН В. 2.5-75:2013;

γ - показник ступеня, який допускається приймати згідно з таблицею А.1, Дод.А,
ДБН В. 2.5-75:2013.

Розрахункова витрата дощових вод з проммайданчика складатиме:

Розрахункову кількість дощових стоків з території підприємства за один
максимальний дощ визначаємо згідно «Рекомендаций по расчету систем сбора,
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».  ФГУП «НИИ
ВОДГЕО».

де – максимальний шар опадів за дощ, мм;
- загальна площа стоку, га;

- середній коефіцієнт стоку для розрахункового дощу.

Розрахункову річну кількість дощових стоків з території підприємства
визначаємо згідно «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты».  ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

Кількість зливових вод, що утворюються протягом року становитиме:
Wд = 10×hд×ψд×F ,

де      hд – обсяг опадів за рік, мм
Ψд – коефіцієнт стоку
F- площа поверхні, га

Wд = 10×595×0,82×4,1713 = 20351,8 м3/рік

Для очищення поверхневого стоку від завислих речовин та нафтопродуктів
запроектовано локальну очисну установку ПБМО-1300-60, виробництва фірми
«Standartpark» з бай-пасом.

Концентрація нафтопродуктів в очищених стоках не перевищує 0,3 мг/л,
завислих речовин - 10 - 15 мг/л.

Очисні споруди дощового стоку призначені для фізико-механічної очистки
дощових вод від осаду і нафтопродуктів.

Очисні установки виготовлені із склопластику і мають блокову будову стінки
корпусу.

Процес сепарації нафтопродуктів відбувається при проходженні потоку стічних
вод через установку за рахунок різниці щільності нафтопродуктів і води. Для
досягнення високого рівня очищення дощових стоків в установках використовуються
коалесцентні модулі, які можна знімати і періодично промивати. При проходженні
стічних вод через коалесцентний модуль мікрокраплі нафтопродуктів накопичуються і
спливають на поверхню. Їх шар постійно збільшується і його необхідно періодично
видаляти.

З метою затримання важких речовин, зокрема камінчиків, піску, гравію і т.д.,
очисні установки обладнані камерою-відстійником. При проходженні дощових стоків
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через відстійник важкі субстанції осідають на дно. Осад, який накопичується,
необхідно періодично видаляти.

Установки для очищення дощових стоків також обладнані системою «бай-пас».
Система «бай-пас» є вбудований в установку обвідний канал, який запобігає її
переповнення стоками. При її використанні номінальний потік дощових стоків може
бути збільшений в 5 разів.

Установки, оснащені бай-пасами, використовуються для збору дощових стоків з
великих територій. Завдяки бай-пасу установка для очищення дощових стоків може
використовуватися під час сильних злив, коли дощові стоки, які потрапляють в
установку, перевищують її номінальну пропускну здатність. Таким чином, надлишок
стічних вод, що не містить надмірну кількість нафтопродуктів, обходить установку
обвідним каналом, не порушуючи при цьому її роботу

Осад, що накопичується в відстійниках, рекомендується відкачувати не менше 1-
го разу в рік асенізаційною машиною на мулову площадку.

Нафтопродукти видаляють, якщо товщина шару на поверхні 100 мм, а також
перед зняттям коалесцентного модуля. Нафтопродукти відкачуються спеціальним
насосом в ємність, а потім передаються спеціалізованим підприємствам на подальшу
утилізацію.

Очищені дощові стічні води відводяться в ставок-випаровувач.

Розрахунок обсягів випаровування з водної поверхні ставка проводимо
відповідно до «Указания по расчету испарения с поверхности водоемов»:

Ео = 0,14n(eо – е200)(1+0,72 u200)
де       Ео – випаровування з водойми, розташованої на рівнинній території, мм;

ео – середнє значення максимальної упругості водяної пари, мб;
e200 - середнє значення абсолютної вологості повітря, мб;
u200 – середнє значення швидкості вітру над водоймою на висоті 200 см, м/сек;
n – число діб в розрахунковому інтервалі часу
Випаровування з водойми за теплий період року:
Ео = 0,14 · 214 (25 - 15)(1+0,72 · 3,93) = 1147 мм
Випаровування з водойми за холодний період року:
 Ео = 0,14 · 151 (5 - 4)(1+0,72 · 3,97) = 82 мм

Максимальний об’єм дощового стоку, що надійде в ставок-випаровувач:
W= 2870 м3

Об’єм ставка-випаровувача:
W= 3168 м3

Витрати на полив території - 6,67 м3/добу, в т.ч.:
- Дороги, тротуари (асфальтобетонні покриття) – 0,88 м3/добу;
- Газони (зелені насадження) - 5,79 м3/добу
Полив території передбачено на теплий період (154 дн.)
W= 1000.5 м3

Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається.
З метою запобігання потрапляння забруднюючих речовин у процесі експлуатації

об'єкта у підземні води передбачаються наступні заходи:
- прокладка зовнішніх і внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання

можливості витоку води з них у ґрунт і забезпечення контролю комунікацій, їх
ремонту, скидання аварійних вод;
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- вертикальне планування ділянки майданчика вирішується з урахуванням
створення найбільш сприятливих умов для водовідведення зливових вод і збереження
природного рельєфу.

Враховуючи вищевикладене, негативний вплив на підземні води при
експлуатації об'єкта не передбачається.

Прийняті рішення щодо відведення господарсько-побутових та поверхневих
стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Діяльність
підприємства не чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечить
Водному Кодексу України.
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1.5.2.3. Оцінка за видами очікуваного забруднення повітря

Характеристика об’єкту як джерела забруднення атмосферного повітря

Джерелами утворення забруднюючих речовин на проектованому елеваторі є:
- очищення, транспортування та перевантаження зернових культур.

Зерноочищувальні сепаратори та башмаки норій оснащуються аспіраційними
системами з очищенням запиленого повітря в батарейних циклонах ББЦ-450 та ББЦ-
550 з ефективністю пиловловлення 99 %. Характеристика аспіраційних систем
наведена в таблиці 1.4.1.

- спалювання природного газу в двох зерносушарках LAW model SBC 26 LE
2500 та LAW model SBC 17 LE 2500.

- приймання зернових культур з автотранспорту;
- відвантаження зернових культур на автотранспорт;
- відвантаження зернових культур в залізничний транспорт;
- відвантаження відходів очищення в автотранспорт;
- зберігання зернових культур в силосах;
- спалювання природного газу в топкових АПК та будівлі господарського

призначення;
- спалювання дизельного палива в дизель-генераторі (аварійне джерело

електропостачання);
- маневрування автотранспорту по майданчику підприємства;
- маневрування залізничного транспорту по майданчику підприємства;
- робота двигунів внутрішнього згорання навантажувачів;
- зварювальні роботи;
- фарбувальні роботи;
- механічна обробка металу.

Джерелами викидів забруднюючих речовин проектованого елеватору є:
Джерело викидів № 1 – труба ГОУ – циклону ББЦ-450 аспіраційної мережі № 1

від сепаратора ЛУЧ ЗСО-150. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр – 0,4 м.
Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 2 – труба ГОУ – циклону ББЦ-450 аспіраційної мережі № 2
від сепаратора ЛУЧ ЗСО-150. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр – 0,4 м.
Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 3 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
3а від живильника 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр –
0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 4 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
3б від живильника 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр –
0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 5 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
4а від пневмосепаруючого каналу 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів –
43 м, діаметр – 0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 6 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
4б від пневмосепаруючого каналу 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів –
43 м, діаметр – 0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 7 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
5а від живильника 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр –
0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.
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Джерело викидів № 8 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
5б від живильника 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр –
0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 9 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
6а від пневмосепаруючого каналу 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів –
43 м, діаметр – 0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 10 – труба ГОУ – циклону ББЦ-550 аспіраційної мережі №
6б від пневмосепаруючого каналу 1/2 сепаратора БСХ-400. Висота джерела викидів –
43 м, діаметр – 0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 11 – труба ГОУ – циклону ББЦ-450 аспіраційної мережі №
7 від башмаків норій КН-1, КН-3, КН-5, КН-7. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр
– 0,4 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 12 – труба ГОУ – циклону ББЦ-450 аспіраційної мережі №
8 від башмаків норій КН-2, КН-4, КН-6, КН-8. Висота джерела викидів – 43 м, діаметр
– 0,4 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 13 – труба зерносушарки LAW SBC 26 LE 2500. Висота
джерела викидів – 28 м, діаметр – 1,0 м. Забруднюючі речовини, що викидаються:
азоту діоксид, оксид вуглецю, пил зерновий, парникові гази – метан, азоту(1) оксид
[N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 14 – труба зерносушарки LAW SBC 26 LE 2500. Висота
джерела викидів – 28 м, діаметр – 1,0 м. Забруднюючі речовини, що викидаються:
азоту діоксид, оксид вуглецю, пил зерновий, парникові гази – метан, азоту(1)оксид
[N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 15 – труба зерносушарки LAW SBC 26 LE 2500. Висота
джерела викидів – 28 м, діаметр – 1,0 м. Забруднюючі речовини, що викидаються:
азоту діоксид, оксид вуглецю, пил зерновий, парникові гази – метан, азоту(1)оксид
[N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 16 – труба зерносушарки LAW SBC 17 LE 2500. Висота
джерела викидів – 28 м, діаметр – 1,0 м. Забруднюючі речовини, що викидаються:
азоту діоксид, оксид вуглецю, пил зерновий, парникові гази – метан, азоту(1)оксид
[N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 17 – труба зерносушарки LAW SBC 17 LE 2500. Висота
джерела викидів – 28 м, діаметр – 1,0 м. Забруднюючі речовини, що викидаються:
азоту діоксид, оксид вуглецю, пил зерновий, парникові гази – метан, азоту(1)оксид
[N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 18 – неорганізоване джерело – приймання зернових
культур з автотранспорту. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 19 – неорганізоване джерело – приймання зернових
культур з автотранспорту. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 20 – неорганізоване джерело – відвантаження зернових
культур в автотранспорт. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 21 – неорганізоване джерело – відвантаження зернових
культур в залізничний транспорт. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил
зерновий.

Джерело викидів № 22 – неорганізоване джерело – відвантаження зернових
культур в залізничний транспорт. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил
зерновий.

Джерело викидів № 23 – неорганізоване джерело – відвантаження відходів
очищення в автотранспорт. Забруднюючі речовини, що викидаються: речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційовані за складом.
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Джерело викидів № 24 – неорганізоване джерело – відвантаження відходів
очищення в автотранспорт. Забруднюючі речовини, що викидаються: речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційовані за складом.

Джерело викидів № 25 – неорганізоване джерело – відвантаження відходів
очищення в автотранспорт. Забруднюючі речовини, що викидаються: речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційовані за складом.

Джерела викидів №№ 26-31 – неорганізовані джерела – силоса зберігання
зерна. Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерела викидів №№ 32-35 – неорганізовані джерела – силоса зерна.
Забруднюючі речовини, що викидаються: пил зерновий.

Джерело викидів № 36 – димова труба топкової АПК (2 котла Baxi Luna Duotec
MP 1.5 46.3 кВт). Висота джерела викидів – 7,5 м, діаметр – 0,125 м. Забруднюючі
речовини, що викидаються: азоту діоксид, оксид вуглецю, парникові гази – метан,
азоту(1)оксид [N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 37 – димова труба топкової будівлі господарського
призначення (Baxi Luna Duotec Compact 24 кВт). Висота джерела викидів – 2,4 м,
діаметр – 0,06 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: азоту діоксид, оксид
вуглецю, парникові гази – метан, азоту(1)оксид [N2О], вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 38 – вихлопна труба дизель-генератору. Висота джерела
викидів – 2,0 м, діаметр – 0,1 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: азоту
діоксид, оксид вуглецю, сірки діоксид, сажа, формальдегід, бенз(а)пірен, вуглеводні
насичені С12-С19.

Джерело викидів № 39 – пересувне джерело – маневрування автотранспорту по
майданчику підприємства. Забруднюючі речовини, що викидаються: азоту діоксид,
азоту оксид, сажа, сірки діоксид, оксид вуглецю, метан, бенз(а)пірен, НМЛОС,
вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 40 – пересувне джерело – маневрування залізничного
транспорту по майданчику підприємства. Забруднюючі речовини, що викидаються:
азоту діоксид, азоту оксид, сажа, сірки діоксид, оксид вуглецю, метан, бенз(а)пірен,
НМЛОС, вуглецю діоксид, аміак.

Джерело викидів № 41 – пересувне джерело – робота ДВЗ автонавантажувачів.
Забруднюючі речовини, що викидаються: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, сірки
діоксид, оксид вуглецю, метан, бенз(а)пірен, НМЛОС, вуглецю діоксид.

Джерело викидів № 42 – вентиляційна труба майстерні. Висота джерела
викидів –10,0 м, діаметр – 0,5 м. Забруднюючі речовини, що викидаються: заліза оксид,
манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, азоту діоксид, оксид
вуглецю, пил металевий, фториди добре розчинні неорганічні, фториди погано
розчинні неорганічні, водень фтористий, уайт-спірит, ксилол.

Розрахунки викидів забруднюючих речовин наведені нижче.
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел, що
проектуються

Тверді суспендовані частинки, що потрапляють в атмосферне повітря від
неорганізованих джерел викидів, умовно приписують одному розташованому в центрі
дільниці точковому джерелу холодних викидів (ΔТ=0), висотою 2 м, діаметром
D=0,5м, із швидкістю виходу газоповітряної суміші W= 5 м/с.

Кількість пилу, що виділяє джерело неорганізованих викидів, виходячи із вище
сказаного, визначається за формулою:

Мп = V · A · K,
де V – об’єм газопровідної суміші.

V = F · W =  м3/сек
А – концентрація пилу в повітрі, що відходить від обладнання (табл.1

“Временная методика расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха
зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов”);

А=1,3 г/м3 – для завальних ям, бункерів з відходами, прийому та відпуск на
залізницю або автотранспорт;

А=1,5 г/м3 – для надсилосних транспортерів
К – коефіцієнт, що залежить від місцевих умов (табл. 3 “Временное

методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов”).

К=0,1 – для приймального пристрою зерна з автотранспорту, для відвантаження
відходів.

К=0,01 – для завантаження та вентилювання силосів зберігання зерна

Розрахунок викидів при прийманні зернових культур з автотранспорту (джерела
№ 18-19)

Кількість пилу, що виділяється даним джерелом визначається за формулою:
Мп = V × A × К, де
V = 0,29 м3/с.; А=1,3 г/м3; К=0,1
Мпс = 0,29 × 1,3 × 0,1 = 0,0377 г/сек (на кожне джерело викиду)
Розвантаження автомобілів триватиме – 1000 годин на рік
Мп = 0,0377 г/сек × 1000 × 3600 × 10-6 = 0,13572 т/рік (на кожне джерело

викиду)

Розрахунок викидів при відвантаженні зерна на автотранспорт (джерело № 20)

Кількість пилу, що виділяється даним джерелом визначається за формулою:
Мп = V × A × К, де
V = 0,29 м3/с.; А=1,3 г/м3; К=0,1
Мпс = 0,29 × 1,3 × 0,1 = 0,0377 г/сек
Відвантаження зерна на автотранспорт триватиме – 1000 годин на рік
Мп = 0,0377 г/сек × 1000 × 3600 × 10-6 = 0,13572 т/рік



62

Розрахунок викидів при відвантаженні зерна в залізничний транспорт (джерело
№ 21-22)

Кількість пилу, що виділяється даними джерелами визначається за формулою:
Мп = V × A × К, де
V = 0,29 м3/с.; А=1,3 г/м3; К=0,1
Мпс = 0,29 × 1,3 × 0,1 = 0,0377 г/сек (на кожне джерело викиду)
Відвантаження зерна в залізничний транспорт триватиме – 1000 годин на рік
Мп = 0,0377 г/сек × 1000 × 3600 × 10-6 = 0,13572 т/рік (на кожне джерело

викиду)

Розрахунок викидів при відвантаженні відходів очищення в автотранспорт
(джерела викидів № 23-25)

Кількість пилу, що виділяється даними джерелами визначається за формулою:
Мп = V × A × К, де
V = 0,29 м3/с.; А=1,3 г/м3; К=0,1
Мпс = 0,29 × 1,3 × 0,1 = 0,0377 г/сек (на кожне джерело викиду)
Відпуск відходів триватиме – 500 годин на рік
Мп = 0,0377 × 500 × 3600 × 10-6 = 0,06786 т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від силосів для зерна (джерела викидів 26 -35)

При завантаженні силосів зберігання зерна та вентилюванні можливі викиди
пилу. Силоси завантажуються почергово тобто одночасно вони не працюватимуть, але
для зручності розрахунку приймаємо кожний силос як окреме неорганізоване джерело
викиду.

Кількість пилу, що виділяється джерелом визначається за формулою:
Мп = V × A × К, де
V = 0,29 м3/с.; А=1,5 г/м3; К=0,01
 Мп = 0,29 ×1,5 × 0,01 = 0,00435 г/с (на кожен силос)
Години роботи - 100 годин на рік
Мрік = 0,00435 × 100 × 3600 × 10-6 = 0,001566 т/рік (на кожен силос)

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від організованих джерел викидів

Розрахунок викидів від аспіраційних мереж №  1 і 2 (Джерела викидів № 1 і 2)

Дані аспіраційні мережі обслуговують сепаратори ЛУЧ ЗСО-150 поз.ЗС-1 ( по
1шт. кожна).

Витрата повітря на кожну аспіраційну мережу становить 6000 м3/годину.
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), на виході з повітряно-ситового сепаратора

розраховуємо за формулою (2) «Временной методики …)
А=10 х ( Qі / Qн) )

де       Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн = 21,6тис.м3/годину,
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год.
Авих.= 10 × (6000/21600)= 2,78 г/м3

Враховуючи, що коефіцієнт очищення циклону ББЦ-450 становить 99%, то
концентрація пилу на виході із циклону складе:

2,78×0,01 = 0,0278 г/м3
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Мпс=0 ,02788 × 6000/3600 = 0,0463 г/с (на кожне джерело викиду)

Аспіраційні мережі № 1 і 2 працюватимуть 4000 годин на рік, тому кількість
викиду т/рік складе:

Мпр = 0,0463 × 4000 × 3600 × 10-6 = 0,6672 т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від аспіраційних мереж №  3а і 3 б (Джерела викидів № 3 і 4)

Дані аспіраційні мережі обслуговують живильники 1/2 сепаратора БСХ-400
Витрата повітря на кожну аспіраційну мережу становить 9000 м3/годину.
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), для повітряно-ситового сепаратора

розраховуємо за формулою (2) «Временной методики …)
     А=10 х ( Qі / Qн) )

де       Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн = 21,6 тис.м3/годину,
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год.
Авих.= 10 × (9000/21600)= 4,167 г/м3

Концентрація пилу на вході в циклон – 4,167 г/м3.
Концентрація після очищення циклоном ББЦ-500 (ККД 99%) становить:
4,16 × 0,01= 0,041677 г/м3

Мпс= 0,041677 × 9000/3600 = 0,104167 г/с (на кожне джерело викиду)
Мпр = 0,104167× 4000 × 3600 × 10-6 = 1.5  т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від аспіраційних мереж №  4а і 4 б (Джерела викидів № 5 і 6)

Дані аспіраційні мережі обслуговують пневмосепаруючий канал 1/2 сепаратора
БСХ-400.

Витрата повітря на кожну аспіраційну мережу становить 9000 м3/годину.
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), для повітряно-ситового сепаратора

розраховуємо за формулою (2) «Временной методики …)
     А=10 х ( Qі / Qн) ),

де       Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн = 21,6тис.м3/годину,
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год.
Авих.= 10 × (9000/21600)= 4,167 г/м3

Концентрація пилу на вході в циклон – 4,167 г/м3.
Концентрація після очищення циклоном ББЦ-500 (ККД 99%) становить:
4,16 × 0,01= 0,041677 г/м3

Мпс= 0,041677 × 9000/3600 = 0,104167 г/с (на кожне джерело викиду)
Мпр = 0,104167× 4000 × 3600 × 10-6 = 1.5  т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від аспіраційних мереж №  5а і 5 б (Джерела викидів № 7 і 8)

Дані аспіраційні мережі обслуговують живильники 1/2 сепаратора БСХ-400
Витрата повітря на кожну аспіраційну мережу становить 9000 м3/годину.
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), для повітряно-ситового сепаратора

розраховуємо за формулою (2) «Временной методики …)
     А=10 х ( Qі / Qн) ),

де    Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн = 21,6тис.м3/годину,
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год.
Авих.= 10 × (9000/21600)= 4,167 г/м3

Концентрація пилу на вході в циклон – 4,167 г/м3.
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Концентрація після очищення циклоном ББЦ-500 (ККД 99%) становить:
4,16 × 0,01= 0,041677 г/м3

Мпс= 0,041677 × 9000/3600 = 0,104167 г/с (на кожне джерело викиду)
Мпр = 0,104167× 4000 × 3600 × 10-6 = 1.5  т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від аспіраційних мереж №  6а і 6 б (Джерела викидів № 9 і 10)

Дані аспіраційні мережі обслуговують пневмосепаруючий канал 1/2 сепаратора
БСХ-400.

Витрата повітря на кожну аспіраційну мережу становить 9000 м3/годину.
Концентрацію пилу в повітрі (г/м3), для повітряно-ситового сепаратора

розраховуємо за формулою (2) «Временной методики …)
     А=10 х ( Qі / Qн) ),

де Qн – нормативна витрата аспіраційного повітря Qн = 21,6тис.м3/годину,
Qі – витрата аспіраційного повітря, тис.м3/год.
Авих.= 10 × (9000/21600)= 4,167 г/м3

Концентрація пилу на вході в циклон – 4,167 г/м3.
Концентрація після очищення циклоном ББЦ-500 (ККД 99%) становить:
4,16 × 0,01= 0,041677 г/м3

Мпс= 0,041677 × 9000/3600 = 0,104167 г/с (на кожне джерело викиду)
Мпр = 0,104167× 4000 × 3600 × 10-6 = 1.5  т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від аспіраційних мереж №  7-8 (Джерела викидів № 11-12)

Дані аспіраційні мережі обслуговують башмаки норій. Витрата повітря на кожну
аспіраційну мережу становить 6000 м3/годину.

Концентрація пилу згідно таблиці 1 “Временной методики расчета плановых
показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и
элеваторов” становить 2 г/м3.

Враховуючи, що коефіцієнт очищення циклону ББЦ-550 становить 99 %, то
концентрація пилу на виході із циклону складе:

Мпс=2 г/м3 × 0,01 = 0,02 г/м3

Мпс= 0,02 г/м3×6000м3/годину/3600= 0,033 г/с (на кожне джерело викиду)
Аспіраційні мережі № 3-5 працюватимуть 4000 годин на рік, тому кількість

викиду т/рік складе:
Мпр = 0,033 × 4000 × 3600 × 10-6 = 0,448 т/рік (на кожне джерело викиду)

Розрахунок викидів від зерносушарки LAW SBC 26 LE 2500
(Джерела викидів № 13-15)

Кількість твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом, що
відводиться від коробів зерносушарки визначається за формулою із “Временной
методики расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха
зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов”:

 = 10-2 × Пс × W × К1 × К2 ,де
де - кількість твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом,
що викидається зерносушаркою, т/рік;

Пс – обсяг сушки зерна протягом року.
W – засміченість зерна, % орієнтовно приймається у розрахунках 0,65;
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К1 – коефіцієнт, що враховується кількість легких домішок, К1 = 0,25;
К2 – коефіцієнт, що враховує кількість легких домішок, які осідають в осадних

пиловидділювачах (Для варіанта з  пиловидділювачами та рециркуляцією
оброблюваного повітря), приймаємо К2 =0 ,9.

За добу сушарка просушує 964 тони. Враховуючи, що сушарка працюватиме 60
діб на рік, то кількість Пс  просушеного зерна становитиме: 964×60= 57840 т/рік

Мп
с = 10-2 ×57840 × 0,0065 × 0,25 × 0,9 = 0,84591 т/рік

Враховуючи, що викид буде здійснюватися з трьох труб, то відповідно на кожну
трубу, яка являється окремим джерелом викиду, кількість зернового пилу складе:

0,84591/3 = 0,28197 т/рік (на кожну окрему трубу і кожне окреме джерело
викиду)

Потужність викиду складає:
Мп = 0,84591 × 106 ÷ (1200×3600) = 0,19658125 г/с
Викид буде здійснюватися за допомогою трьох сушарок. Таким чином кількість

викиду на кожну трубу складе:
Мп = 0,19658125 /3 = 0.06527 г/с

Розрахунок викидів від зерносушарки LAW SBC 17 LE 2500
(Джерела викидів № 16-17)

Кількість твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом, що
відводиться від коробів зерносушарки визначається за формулою із “Временной
методики расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха
зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов”:

 = 10-2 × Пс × W × К1 × К2 ,де
де - кількість твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом,
що викидається зерносушаркою, т/рік;

Пс – обсяг сушки зерна протягом року.
W – засміченість зерна, % орієнтовно приймається у розрахунках 0,65;
К1 – коефіцієнт, що враховується кількість легких домішок, К1 = 0,25;
К2 – коефіцієнт, що враховує кількість легких домішок, які осідають в осадних

пиловидділювачах (Для варіанта з  пиловидділювачами та рециркуляцією
оброблюваного повітря), приймаємо К2 =0 ,9.

За добу сушарка просушує 635,5 тон. Враховуючи, що сушарка працюватиме 60
діб на рік, то кількість Пс  просушеного зерна становитиме: 635,5×60= 38130 т/рік

Мп
с = 10-2 ×38130 × 0,0065 × 0,25 × 0,9 = 0.5565125 т/рік

Враховуючи, що викид буде здійснюватися з двох труб, то відповідно на кожну
трубу, яка являється окремим джерелом викиду, кількість викидів зернового пилу
складе:

0.5565125 /2 = 0,27883 т/рік (на кожну окрему трубу і кожне окреме джерело
викиду)
Потужність викиду складає:

Мп = 0.5565125 × 106 ÷ (1230×3600) = 0,1259375 г/с
Викид буде здійснюватися з двох  труб сушарки. Таким чином кількість викиду на
кожну трубу складе:

Мп = 0,1259375 /2 = 0.06297 г/с
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Розрахунок викидів димових газів від зерносушарок LAW SBC 26 LE 2500 і LAW
SBC 17 LE 2500, двох газових котлів Baxi Luna Duotec MP 1.5 46.3 кВт, що

опалюють АПК і одного  котла Baxi Luna Duotec Compact 24 кВт, що опалює
господарське приміщення (джерела викидів 13-17 – зерносушарки і 36-37 –

топкові))

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні природного газу
виконаний за методикою ГКД 34.02.305 – 2002 та наведений в таблицях  1.5.22 – 1.5.25.

Таблиця 1.5.22 – Розрахунок викидів при спалюванні природного газу в
зерносушарці  LAW SBC 26 LE 2500

Номер джерела викиду забруднюючих речовин 13-15

Найменування обладнання зерносушарка LAW SBC
26 LE 2500

Години роботи зерносушарки 1200
Максимальна витрата палива, нм3/годину 690 (828000 м3/рік)
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згорання палива, МДж/кг 45,75
Розрахунок викидів азоту діоксиду
(kNOx)0, показник емісії азоту діоксиду без урахування заходів
щодо зниження викидів, г/ГДж

95

Qф, факт. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 6,4
Qн, ном. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 6,5
z, емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної
установки, її потужності, типу палива і т.п.

0,35

fн, ступінь зменшення викиду NOx 0
I, ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів
скорочення викидів

0

II, ефективність вторинних заходів (азотоочисні установки) 0
, коефіцієнт роботи азотоочисної установки 0
kNOx показник емісії азоту діоксиду, г/ГДж 95

Е, викид азоту діоксиду, т/рік 2,62705 (0,87568 на
кожну трубу)

Викид азоту діоксиду, г/с 0,60811 (0,2027 на кожну
трубу)

Розрахунок викидів оксиду вуглецю
kCO, показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж 250

Е, викид оксиду вуглецю, т/рік 6,91328 (2,30443 на кожну
трубу)

Викид оксиду вуглецю, г/с 1,6003 (0,53343 на кожну
трубу)

Розрахунок викидів діоксиду  вуглецю

Викид діоксиду вуглецю, г/с 97,93817 (32,64606 на
кожну трубу)

Е, викид діоксиду вуглецю, т/рік 423,09289 (141,03096 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів ртуті

Е, викид ртуті, т/рік 2,77E-05  (9,22E-06 на
кожну трубу)

Викид ртуті, г/с 6,4E-06 (2,13E-06 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів азоту(1)оксиду [N2О]
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Е, Викид азоту(1)оксиду [N2О], т/рік 0,00277(0,00092 на
кожну трубу)

Викид азоту(1)оксиду [N2О], г/с 0,00064 (0,00021 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів окису метану

Е, Викид оксиду метану, т/рік 0,02765 (0,00922 на
кожну трубу)

Викид оксиду метану, г/с 0,00640 (0,00213 на
кожну трубу)

* При спалюванні природного газу в атмосферне повітря згідно методики здійснюється викид
ртуті, проте згідно п.3.3 «Методики визначення викидів забруднюючих речовин у атмосферу від котлів
комунального сектору потужністю менше 50 МВт», затвердженої Наказом № 67 Мінбуду від
16.03.2006 р.: «в природному газі, який споживається в Україні ртуть не визначено, тому викиди ртуті,
як правило, відсутні і не розраховуються». Через це, в викидах визначених розрахунковим шляхом
ртуть не враховується в загальну суму викидів підприємства.

Таблиця 1.5.23 – Розрахунок викидів при спалюванні природного газу в
зерносушарці LAW SBC 17 LE 2500

Номер джерела викиду забруднюючих речовин 16-17

Найменування обладнання зерносушарка LAW SBC
17 LE 2500

Години роботи зерносушарки 1230
Максимальна витрата палива, нм3/годину 610 (750300 м3/рік)
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згорання палива, МДж/кг 45,75
Розрахунок викидів азоту діоксиду
(kNOx)0, показник емісії азоту діоксиду без урахування заходів
щодо зниження викидів, г/ГДж 95

Qф, факт. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 5,4
Qн, ном. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 5,5
z, емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної
установки, її потужності, типу палива і т.п. 0,35

fн, ступінь зменшення викиду NOx 0
I, ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів
скорочення викидів 0

II, ефективність вторинних заходів (азотоочисні установки) 0
, коефіцієнт роботи азотоочисної установки 0
kNOx показник емісії азоту діоксиду, г/ГДж 95

Е, викид азоту діоксиду, т/рік 2,38175 (1,19087 на
кожну трубу)

Викид оксидів азоту діоксиду, г/с 0,53788 (0,26894 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів оксиду вуглецю
kCO, показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж 250

Е, викид оксиду вуглецю, т/рік 6,26775 (3,13388 на кожну
трубу)

Викид оксиду вуглецю, г/с 1,41548 (0,70774 на кожну
трубу)

Розрахунок викидів діоксиду  вуглецю

Викид діоксиду вуглецю, г/с 86,62744 (43,31372 на
кожну трубу)

Е, викид діоксиду вуглецю, т/рік 383,5863 (191,79315 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів ртуті
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Е, викид ртуті, т/рік 2,51E-05 (1,25 E-05 на
кожну трубу)

Викид ртуті, г/с 5,66 E-06 (2,83E-06 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів азоту(1)оксиду [N2О]

Е, Викид азоту(1)оксиду [N2О], т/рік 0,00251 (0,00125 на
кожну трубу)

Викид азоту(1)оксиду [N2О], г/с 0,00057 (0,00028 на
кожну трубу)

Розрахунок викидів окису метану

Е, Викид оксиду метану, т/рік 0,02507 (0,01254 на
кожну трубу)

Викид оксиду метану, г/с 0,00566 (0,00283 на
кожну трубу)

* При спалюванні природного газу в атмосферне повітря згідно методики здійснюється викид
ртуті, проте згідно п.3.3 «Методики визначення викидів забруднюючих речовин у атмосферу від котлів
комунального сектору потужністю менше 50 МВт», затвердженої Наказом № 67 Мінбуду від
16.03.2006 р.: «в природному газі, який споживається в Україні ртуть не визначено, тому викиди ртуті,
як правило, відсутні і не розраховуються». Через це, в викидах визначених розрахунковим шляхом
ртуть не враховується в загальну суму викидів підприємства.

Таблиця 1.5.24 – Розрахунок викидів при спалюванні природного газу в топковій
АПК

Номер джерела викиду забруднюючих речовин 36
Найменування обладнання Два котли Baxi Luna Duotec

MP 1.5 46.3 кВт
Години роботи 4488 годин на рік
Максимальна витрата палива, нм3/годину 9,28 (41648,64 м3/рік)
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згорання палива, МДж/кг 45,75
Розрахунок викидів азоту діоксиду
(kNOx)0, показник емісії азоту діоксиду без урахування заходів
щодо зниження викидів, г/ГДж 70

Qф, факт. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 0,046 МВт
Qн, ном. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 0,046 МВт
z, емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду
енергетичної установки, її потужності, типу палива і т.п. 0,35

fн, ступінь зменшення викиду NOx 0
I, ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів
скорочення викидів 0

II, ефективність вторинних заходів (азотоочисні установки) 0
, коефіцієнт роботи азотоочисної установки 0
kNOx показник емісії азоту діоксиду, г/ГДж 70
Е, викид азоту діоксиду, т/рік 0,09737
Викид азоту діоксиду, г/с 0,00603
Розрахунок викидів оксиду вуглецю
kCO, показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж 250
Е, викид оксиду вуглецю, т/рік 0,34774
Викид оксиду вуглецю, г/с 0,02152
Розрахунок викидів діоксиду  вуглецю
Викид діоксиду вуглецю, г/с 1,3172
Е, викид діоксиду вуглецю, т/рік 21,28169
Розрахунок викидів ртуті
Е, викид ртуті, т/рік 1,39E-06
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Викид ртуті, г/с 8,61E-08
Розрахунок викидів азоту(1)оксиду [N2О]
Е, Викид азоту(1)оксиду [N2О], т/рік 0,00014
Викид азоту(1)оксиду [N2О], г/с 8,61E-06
Розрахунок викидів метану
Е, Викид оксиду метану, т/рік 0,00139
Викид оксиду метану, г/с 8,61E-05

* При спалюванні природного газу в атмосферне повітря згідно методики здійснюється викид
ртуті, проте згідно п.3.3 «Методики визначення викидів забруднюючих речовин у атмосферу від котлів
комунального сектору потужністю менше 50 МВт», затвердженої Наказом № 67 Мінбуду від
16.03.2006 р.: «в природному газі, який споживається в Україні ртуть не визначено, тому викиди ртуті,
як правило, відсутні і не розраховуються». Через це, в викидах визначених розрахунковим шляхом
ртуть не враховується в загальну суму викидів підприємства.

Таблиця 1.5.25 – Розрахунок викидів при спалюванні природного газу в топковій
будівлі господарського призначення

Номер джерела викиду забруднюючих речовин 37

Найменування обладнання котел Baxi Luna Duotec
Compact 24 кВт

Найменування котла котел Baxi Luna Duotec
Compact 24 кВт

Години роботи 4488 годин на рік
Максимальна витрата палива, нм3/годину 2,61 (11713,68 м3/рік)
(Qr

i)i, нижча робоча теплота згорання палива, МДж/кг 45,75
Розрахунок викидів азоту діоксиду
(kNOx)0, показник емісії азоту діоксиду без урахування заходів
щодо зниження викидів, г/ГДж 70

Qф, факт. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 0,024 МВт
Qн, ном. теплова потужність енергетичної установки, МВатт 0,024 МВт
z, емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду
енергетичної установки, її потужності, типу палива і т.п. 0,35

fн, ступінь зменшення викиду NOx 0
I, ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів
скорочення викидів 0

II, ефективність вторинних заходів (азотоочисні установки) 0
, коефіцієнт роботи азотоочисної установки 0
kNOx показник емісії азоту діоксиду, г/ГДж 70
Е, викид азоту діоксиду, т/рік 0,02738
Викид азоту діоксиду, г/с 0,00169
Розрахунок викидів оксиду вуглецю
kCO, показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж 250
Е, викид оксиду вуглецю, т/рік 0,09780
Викид оксиду вуглецю, г/с 0,00605
Розрахунок викидів діоксиду  вуглецю
Викид діоксиду вуглецю, г/с 0,37046
Е, викид діоксиду вуглецю, т/рік 5,98549
Розрахунок викидів ртуті
Е, викид ртуті, т/рік 3,91E-07
Викид ртуті, г/с 2,42E-08
Розрахунок викидів азоту(1)оксиду [N2О]
Е, Викид азоту(1)оксиду [N2О], т/рік 3,91E-05
Викид азоту(1)оксиду [N2О], г/с 2,42E-06
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Розрахунок викидів метану
Е, Викид оксиду метану, т/рік 0,00039
Викид оксиду метану, г/с 2,42E-05

* При спалюванні природного газу в атмосферне повітря згідно методики здійснюється викид
ртуті, проте згідно п.3.3 «Методики визначення викидів забруднюючих речовин у атмосферу від котлів
комунального сектору потужністю менше 50 МВт», затвердженої Наказом № 67 Мінбуду від
16.03.2006 р.: «в природному газі, який споживається в Україні ртуть не визначено, тому викиди ртуті,
як правило, відсутні і не розраховуються». Через це, в викидах визначених розрахунковим шляхом
ртуть не враховується в загальну суму викидів підприємства.

Розрахунок викидів від пересувної дизельгенераторної установки (аварійне
джерело електропостачання) (Джерело викиду № 38)

Розрахунок виділення забруднюючих речовин виконаний у відповідності до
"Временных рекомендаций по расчету выбросов от стационарных дизельных
установок", розроблених спеціалістами Головної геофізичної обсерваторії ім. Воєйкова
та Центрального науково-дослідного дизельного інституту, Ленінград, 1989 р.

Таблиця 1.5.26 – Вихідні дані для розрахунку

Дані Потужніс
ть, кВт

Витрата
палива,

т/рік

Питома
витрата,
г/кВт∙г

Дизельгенераторна установка  IVECO N45TM1A 85 1,195 17

Максимальний викид i-ї речовини стаціонарної дизельної установки
встановлюється за формулою:

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с
де eMi - викид i-ї шкідливої речовини на одиницю корисної роботи стаціонарної
дизельної установки на режимі номінальної потужності, г/кВт · ч;

PЭ - експлуатаційна потужність стаціонарної дизельної установки, кВт;
(1 / 3600) – коефіцієнт перерахунку з годин в секунди.

Валовий викид i-го речовини за рік від стаціонарної дизельної установки
визначається за формулою:

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/рік
де qЭi - викид i-ї шкідливої речовини, що припадає на 1 кг палива, при роботі
стаціонарної дизельної установки з урахуванням сукупності режимів, що становлять
експлуатаційний цикл, г/кг;

GT - витрата палива стаціонарної дизельної установки за рік, т;
(1 / 1000) – коефіцієнт перерахунку кілограм в тони.

Витрата відпрацьованих газів від стаціонарної дизельної установки визначається
за формулою:

GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с
де bЭ -питома витрата палива при експлуатаційному (або номінальному) режимі
роботи двигуна, г/кВт · г.

Об'ємна витрата відпрацьованих газів визначається за формулою:
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с

де γОГ - питома вага відпрацьованих газів, що розраховується за формулою:
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³

де γОГ(при t=0°C) - питома вага відпрацьованих газів при температурі 0°С, γОГ(при t=0°C) =
1,31 кг/м³;
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TОГ - температура відпрацьованих газів, К.

При організованому викиді відпрацьованих газів в атмосферу, на відстані від
стаціонарної дизельної установки (висоті) до 5 м, значення їх температури можна
приймати рівним 450 ° С, на відстані від 5 до 10 м - 400 ° С.

Розрахунок річного і максимально разового виділення забруднюючих речовин в
атмосферу наведено нижче у таблиці.

Таблиця 1.5.27 – Результати розрахунку викидів від дизель-генератору
ВикидКод Найменування забруднюючої речовини

г/с т/рік
337 Вуглецю оксид 0,085 0,01793
301 Азоту діоксид 0,07782 0,01644
304 Азоту оксид 0,05501 0,01162
2754 Вуглеводні граничні С12-С19 0,02429 0,00512
328 Сажа 0,00472 0,00102
330 Сірки діоксид 0,02597 0,00538
1325 Формальдегід 0,00101 0,0002
703 Бенз (а) пірен 8,77E-08 1,88E-08

Розрахунок викидів від автотранспорту (Джерело викиду № 39)

Перевезення зернових та відходів передбачається здійснювати великоваговими
вантажними автомобілями з дизельними двигунами. Легкові автомобілі по території
підприємства їздити не будуть.

Протягом доби буде їздити 165 автомобілів.
Проектний термін перевезення 42 доби на рік. Пробіг автомобіля по території

об'єкта при транспортуванні зернових культур і відходів становить 100 метрів. Витрата
дизельного палива становить 35 літрів на 1000 кілометрів. Таким чином на один
автомобіль під час  проїзду по території припадає 0,035 літрів дизельного палива.
Витрата на всі автомобілі складе: 0,035×165 = 5,775 літрів дизельного палива на добу.
Враховуючи, що автомобілі будуть їздити 42 доби на рік тоді кількість витраченого
дизельного палива складе: 5,775×42 = 242,55 літрів на рік або 0,24255 м3.

Густина дизпалива становить 850 кг/м3 або 0,85 кг/л. Таким чином маса
дизельного палива витрачено протягом року вантажними автомобілями становитиме:

В = 0,24255м3×850 кг/м3= 206,16 кг або 0,2 тони на рік.
Розрахунок проводимо відповідно до «Методики розрахунку викидів

забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» (Наказ
Держкомстату 13.11.2008  № 452)

Згідно з таблицею № 2 зазначеної вище методики, питомі викиди забруднюючих
речовин від дизельного палива, яке згорає у двигунах внутрішнього згорання
вантажівок становлять:

Таблиця 1.5.28 – Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від
автотранспорту,  кг/т

Вид палива Оксид
вуглецю

Неметанові
леткі

органічні
сполуки

Метан Азоту
діоксид Сажа Азоту

оксид
Вуглецю
діоксид

Сірки
діоксид Бенз(а)пірен

Газойлі
(дизельне
паливо)

36,2 8,16 0,25 31,4 3,85 0,12 3138 4,3 0,03
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від
використання  будівельної техніки проводимо за формулою

В ij= М ij · А ij,
де:      В ij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім
свинцю) i-ю групою техніки, кг;

М ij - обсяги спожитого палива, т;
А - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої  речовини  та парникового газу,

кг/т.
Максимальний разовий викид забруднюючих речовин складе:
Мг/с = Мт/р×106/(1000×3600)

де       Мг/с – кількість викиду г/с;
Мт/р – кількість викиду т/рік;
1000 –години роботи транспорту за рік
3600 – кількість секунд за годину
Таким чином, викиди від автотранспорту становитимуть:
Таблиця 1.5.29

Код Назва забруднюючої речовини Викид т/р Викид г/с
301 Азоту діоксид 0,06594 0,0182
304 Азоту оксид 0,00025 0,00007
328 Сажа 0,00809 0,00225
330 Сірки діоксид 0,00903 0,00251
337 Оксид вуглецю 0,07602 0,02112
410 Метан 0,00053 0,00015
703 Бенз(а)пірен 0,00006 0,00002
2754 НМЛОС 0,01714 0,00476

- Вуглецю діоксид 6,5898 1,8305

Розрахунок викидів від залізничного транспорту (Джерело № 40)

Розрахунок проводимо відповідно до «Методики розрахунку викидів
забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» (Наказ
Держкомстату 13.11.2008  № 452)

Згідно з таблицею № 5 зазначеної вище методики, питомі викиди забруднюючих
речовин від залізничного транспорту становлять:

Таблиця 1.5.30 – Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від
залізничного транспорту, кг/т

Найменування забруднюючих речовин
та парникових газів

Залізничний транспорт (газойлі
(паливо дизельне))

Оксид вуглецю 45,0
Неметанові леткі органічні сполуки 4,65
Метан 0,18
Азоту діоксид 66,5
Сажа 4,58
Азоту оксид 1,24
Аміак 0,007
Вуглецю діоксид 3138
Сірки діоксид 4,2
Бенз(а)пірен 0,03
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від залізничного
транспорту здійснюється, виходячи із первинних даних підприємств щодо витрат
палива на роботу двигунів тепловозів, за формулою:

Віj = Мі · Аіj · Кі
де:    Віj –  обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу і-м видом
транспорту, кг;

Мі –  обсяги спожитого палива і-м видом транспорту, т;
Аіj – усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу і-

м видом транспорту;
Кі – коефіцієнти використання палива  і-м видом транспорту: залізничним – 1,0.
Загальний  обсяг викидів забруднюючих речовин та парникових газів і-м

видом транспорту визначається як сума обсягів викидів j-ї (крім вуглецю
діоксиду) речовини та парникового газу за формулою:

де   Ві – сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів (крім
вуглецю діоксиду)  і-м видом транспорту, кг;

Віj – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу і-м видом
транспорту, кг;

j =1,2,...,10 (крім вуглецю діоксиду).
Загальна витрата палива тепловозами при маневруванні по майданчику складе

0,2 тони.
Максимальний секундний викид визначаємо за формулою:

Мг/с = Мт/р×106/(1000×3600)
де       Мг/с – кількість викиду г/с;

Мт/р – кількість викиду т/рік;
1000 –години роботи залізничного транспорту за рік
3600 – кількість секунд за годину

Таким чином викиди від залізничного транспорту становитимуть:
Таблиця 1.5.31

Потужність викиду№
з/п Найменування забруднюючої речовини г/с т/рік
1 Оксид вуглецю 0,0125 0,045
2 Неметанові леткі органічні сполуки 0,00129 0,00465
3 Метан 0,0005 0,0018
4 Азоту діоксид 0,01847 0,0665
5 Сажа 0,00127 0,00458
6 Азоту оксид 0,00034 0,00124
7 Аміак 1,94E-06 0,00001
8 Вуглецю діоксид 0,87167 3,138
9 Сірки діоксид 0,00117 0,0042
10 Бенз(а)пірен 8,33E-06 0,00003
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Розрахунок викидів при роботі автонавантажувачів з дизельними двигунами
(Джерело № 41)

Розрахунок проводимо відповідно до «Методики розрахунку викидів
забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів» (Наказ
Держкомстату 13.11.2008  № 452)

Згідно з таблицею № 2 зазначеної вище методики, питомі викиди забруднюючих
речовин від автомобільного транспорту становлять:

Таблиця 1.5.32 – Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів від
автотранспорту, кг/т

Вид палива Оксид
вуглецю

Неметанові
леткі

органічні
сполуки

Метан Азоту
діоксид Сажа Азоту

оксид
Вуглецю
діоксид

Сірки
діоксид Бенз(а)пірен

Дизельне
паливо 36,2 8,16 0,25 31,4 3,85 0,12 3138 4,3 0,03

Таблиця 1.5.33 – Коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на питомі
викиди забруднюючих речовин та парникових газів

Вид
палива

Оксид
вуглецю

Неметанові
леткі

органічні
сполуки

Метан Азоту
діоксид Сажа Азоту

оксид
Вуглецю
діоксид

Сірки
діоксид Бенз(а)пірен

Дизельне
паливо 1,5 1,0 1,4 0,95 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Вjікm = Мікm · Кпвjік · Ктсjік,
де:    Вjiкm – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива  і-го виду
к-ю групою автотранспорту m-го суб’єкта господарської діяльності;

Мікm – обсяги спожитого палива і-го виду к-ю групою автотранспорту m-го
суб’єкта господарської діяльності;

Кпвjік – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини від використання палива і-го
виду к-ю групою автотранспорту суб’єктів господарської діяльності;

Ктсjiк – коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої
речовини (крім свинцю) від використання і-го виду палива к-ю групою
автотранспорту.

Витрата дизпалива навантажувачами становить: 0,6 тон на рік, таким чином
кількість викидів складе:

Таблиця 1.5.34
Потужність викиду№

п/п
Найменування забруднюючої

речовини г/с т/рік
1 Оксид вуглецю 0,00905 0,03258
2 НМЛОС 0,00136 0,0049
3 Метан 0,00008 0,00027
4 Азоту діоксид 0,00471 0,01696
5 Сажа 0,00064 0,00231
6 Азоту оксид 0,00002 0,00007
7 Вуглецю діоксид 0,23 1,8828
8 Сірки діоксид 0,00072 0,00258
9 Бенз(а)пірен 0,000005 0,000018
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Розрахунок викидів від майстерні (Джерело викидів № 42)

В майстерні передбачено здійснення механічної обробки металів, зварювання та
фарбування. Дані процеси відбуваються в одному закритому приміщенні. Таким чином
викиди забруднюючих речовин, які утворюються при проходженні вище зазначених
технологічних процесах локалізовані і являють собою одне єдине джерело викидів.

Механічна обробка металу
В майстерні встановлюється фрезерний верстат. Питомі викиди ЗР прийняті

згідно «Сборника показателей эмиссии (удельные выбросы) загрязняющих  веществ в
атмосферный воздух различными предприятиями» (Донецк – 2004).

Питомі викиди пилу металічного при роботі фрезерного верстату складають
0,002 г/с.

Години роботи даного обладнання складатимуть 1000 годин на рік, таким чином
валовий викид пилу становитиме:

М = 0,002*1000*10-6*3600 = 0,0072 т/рік.

Зварювальні роботи
Для зварювальних робіт застосовуються електроди Э42, витрата – 5000 кг.
Розрахунок викидів ЗР за формулою:
П = М * gi * 10-6, т/год

де М - маса електродів; кг
gi - питомий показник, г/кг.
Максимально разові викиди при витраті електродів 2,5 кг при терміні роботи 3

години:
 gi * bраб. gi* 2,5

G.= --------------= -------------- = gi * 0,00023
tраб* 3600 3,0 * 3600

Питомі викиди ЗР прийняті згідно таблиці V-4 «Сборника показателей эмиссии
(удельные выбросы) загрязняющих  веществ в атмосферный воздух различными
предприятиями» (Донецк – 2004):

Таблиця 1.5.35
Кількість ЗР, що виділяються г/кг витратних матеріалів

Тверді частинки Газооподібні
компоненти

Найменування
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Електроди Э42 14,9 1,09 1,00 4,8 2,7 1,26 2,7 13,3

Викиди складають:
Заліза окис:
Пгод = 14,9* 5000 *10-6 = 0,0745 т/рік;
G.сек = 14,9*2,5/(3,0*3600) = 0,00345 г/с.
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Марганець:
Пгод = 1,09* 5000 *10-6 = 0,00545 т/год;
G.сек = 1,09*2,5/(3,0*3600) = 0,00025 г/с.
Кремнію діоксид:
Пгод = 1,0* 5000 *10-6 = 0,005 т/год;
G.сек = 1,0*2,5/(3,0*3600) = 0,00023 г/с.
Фториди добре розчинні:
Пгод = 4,8 * 5000 *10-6 = 0,024 т/год;
G.сек = 4,8*2,5/(3,0*3600) = 0,00111 г/с.
Фториди погано розчинні:
Пгод = 2,7 * 5000 *10-6 = 0,0135 т/год;
G.сек = 2,7*2,5/(3,0*3600) = 0,000625 г/с.
Фтористий водень:
Пгод = 1,26* 5000 *10-6 = 0,0063 т/год;
G.сек = 1,26*2,5/(3,0*3600) = 0,00029 г/с.
Азоту діоксид:
Пгод = 2,7 * 5000 *10-6 = 0,0135 т/год;
G.сек = 2,7*2,5/(3,0*3600) = 0,000625 г/с.
Оксид вуглецю:
Пгод = 13,3* 5000 *10-6 = 0,0665 т/год;
G.сек = 13,3*2,5/(3,0*3600) = 0,00308 г/с

Фарбувальні роботи
Захисні антикорозійні заходи передбачають фарбування металевих зовнішніх і

внутрішніх конструкцій емаллю ПФ-241М по грунтовці ГФ-030.
Метод фарбування – пневматичний.
Середня виробнича норма витрати ЛФМ при пневмофарбуванні 1м2 поверхні

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

кг. Розріджувач використовується для доведення фарби до робочої в'язкості.
Питомі викиди ЗВ при виробництві лакофарбових виробів прийняті згідно з

табл. Х-38 збірника показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в
атмосферне повітря різними підприємствами » (стор.84, 93 Донецьк - 2004).

Таблиця 1.5.36
Шкідливі речовини, які виділяються

Кількість парів шкідливих
розчинників, г/м2 поверхні

Найменування
технологічного
процесу, ЛФМ

Найменування
розведення до

робочої
в'язкості

Найменування
Робоче місце Сушка

Емаль ПФ-
241М Уайт-спірит Уайт-спірит 7,60 13,31

Ґрунтовка ГФ
030 Ксилол Ксилол 6,032 7,07

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

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

Ґрунтовка ГФ-030 складається на 49% з сухого залишку і на 51% з летючої
частини (ксилол).
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Частина інгредієнта, який виділяється при нанесенні ЛФМ, становить 25%,
частина інгредієнта, який виділяється при сушінні ЛФМ - 75%.

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

Пх
сек = Q х р х П х А, г/с

                     3600
де: Q- продуктивність фарбопульта, м2/год,

р – питома норма витрати ЛФМ на одиницю площі г/м2,
П – вміст розчинника в ЛФМ, %,
А – коефіцієнт, що характеризує відносну частину від загальної маси розчинника,

яка випаровується в період фарбування (сушки).
Валовий викид летких компонентів (розчинника) при нанесенні матеріалу

визначається за формулою:
Ппар= т(К)  х f(р) х j(р)  х  К1

х х 10-6, т/рік,
де: т(К) – площа фарбування  (м2/год),
 f(р) – частина розчинника в ЛФМ (%),
j(р) – частина даного компонента в леткій частині ЛФМ  (%),
К1

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

Розрахунок викидів ЗВ при нанесенні і сушці фарби ПФ-241М
Уайт-спірит (при нанесенні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 7,60г/м2 х 0,45 х 0,25
Пх

сек = ------------------- = ----------------------------------------------------=0,0018г/с
                                  3600                                           3600

Ппар= (1500м2/год х 7,60г/м2 х 0,45 х 0,25) х 10-6 = 1,3х10-3т/год,

Уайт-спірит (при сушінні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 13,31г/м2 х 0,45 х 0,75
Пх

сек = ------------------- = ----------------------------------------------=0,009г/с
3600                                      3600

Ппар= (1500м2/год х 13,31г/м2 х 0,45 х 0,75) х 10-6 = 6,7х10-3т/рік,

Розрахунок викидів ЗВ при нанесенні і сушці ґрунтовці ГФ-030
Ксилол (при нанесенні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 6,032г/м2 х 0,51 х 0,25
Пх

сек = ------------------- = -----------------------------------------------------=0,0016г/с
3601  3600

Ппар= (1500м2/год х 6,032г/м2 х 0,51 х 0,25) х 10-6 = 1,2х10-3т/рік,

Ксилол (при сушінні)
             Q х р х П х А 7,5м2/год х 7,07г/м2 х 0,51 х 0,75
Пх

сек = ------------------- = ----------------------------------------------------=0,0056г/с
3600                                      3600

Ппар= (1500м2/год х 7,07г/м2 х 0,51 х 0,75) х 10-6 = 4,1х10-3т/рік,

Характеристика проектованих джерел викидів наведена в таблиці 1.5.37.



Таблиця 1.5.37– Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин
Координати

джерела
викидів

Характеристика пило
газоповітряної суміші Забруднююча речовина Потужність викиду

№
 д

ж
ер

ел
а

ви
ки

ду Найменування джерела викиду
забруднюючих речовин

Висота
джерела

викиду, м

Діаметр
джерела

викиду, м Х, м У, м
Об’ємна

витрата газу,
м3/сек

Темпе-
ратура,

0С
Код Найменування забруднюючої

речовини г/сек т/рік

1
Труба ГОУ – циклону ББЦ-450
аспіраційної мережі № 1 від
сепаратора ЛУЧ ЗСО-150

43 0,4 243 206 1,67 27,4 10417 Пил зерновий 0,0463 0,6672

2
Труба ГОУ – циклону ББЦ-450
аспіраційної мережі № 2 від
сепаратора ЛУЧ ЗСО-150

43 0,4 246 205 1,67 27,4 10417 Пил зерновий 0,0463 0,6672

3

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 3а від
живильника 1/2 сепаратора БСХ-
400

43 0,5 241 206 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

4

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 3б від
живильника 1/2 сепаратора БСХ-
400

43 0,5 242 202 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

5

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 4а від
пневмосепаруючого каналу 1/2
сепаратора БСХ-400

43 0,5 241 205 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

6

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 4б від
пневмосепаруючого каналу 1/2
сепаратора БСХ-400

43 0,5 241 205,5 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

7

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 5а від
живильника 1/2 сепаратора БСХ-
400

43 0,5 245 206 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

8

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 5б від
живильника 1/2 сепаратора БСХ-
400

43 0,5 244 206 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5
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9

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 6а від
пневмосепаруючого каналу 1/2
сепаратора БСХ-400

43 0,5 245 207 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

10

Труба ГОУ – циклону ББЦ-550
аспіраційної мережі № 6б від
пневмосепаруючого каналу 1/2
сепаратора БСХ-400

43 0,5 247 206,5 2,5 27,4 10417 Пил зерновий 0,104167 1,5

11

Труба ГОУ – циклону ББЦ-450
аспіраційної мережі № 7 від
башмаків норій КН-1, КН-3, КН-5,
КН-7

43 0,4 242 201 1,67 27,4 10417 Пил зерновий 0,033 0,448

12

Труба ГОУ – циклону ББЦ-450
аспіраційної мережі № 8 від
башмаків норій КН-2, КН-4, КН-6,
КН-8

43 0,4 241 205 1,67 27,4 10417 Пил зерновий 0,033 0,448

10417 Пил зерновий 0,06527 0,28197
301 Азоту діоксид 0,2027 0,87568
337 Оксид вуглецю 0,53343 2,30443
410 Метан 0,00213 0,00922

- Вуглецю діоксид 32,64606 141,03096

13 Труба зерносушарки LAW SBC 26
LE 2500 28 1,0 249 191 10,0 35

- Азоту(1) оксид [N2О] 0,00021 0,00092
10417 Пил зерновий 0,06527 0,28197

301 Азоту діоксид 0,2027 0,87568
337 Оксид вуглецю 0,53343 2,30443
410 Метан 0,00213 0,00922

- Вуглецю діоксид 32,64606 141,03096

14 Труба зерносушарки LAW SBC 26
LE 2500 28 1,0 249 190 10,0 35

- Азоту(1) оксид [N2О] 0,00021 0,00092
10417 Пил зерновий 0,06527 0,28197

301 Азоту діоксид 0,2027 0,87568
337 Оксид вуглецю 0,53343 2,30443
410 Метан 0,00213 0,00922

- Вуглецю діоксид 32,64606 141,03096

15 Труба зерносушарки LAW SBC 26
LE 2500 28 1,0 249 189 10,0 35

- Азоту(1) оксид [N2О] 0,00021 0,00092
10417 Пил зерновий 0,06297 0,27883

301 Азоту діоксид 0,26894 1,19087
16 Труба зерносушарки LAW SBC 17

LE 2500
28 1,0 238 187 10,0 35

337 Оксид вуглецю 0,70774 3,13388
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410 Метан 0,00283 0,01254

- Вуглецю діоксид 43,31372 191,79315
- Азоту(1) оксид [N2О] 0,00028 0,00125

10417 Пил зерновий 0,06297 0,27883
301 Азоту діоксид 0,26894 1,19087
337 Оксид вуглецю 0,70774 3,13388
410 Метан 0,00283 0,01254

- Вуглецю діоксид 43,31372 191,79315

17 Труба зерносушарки LAW SBC 17
LE 2500 28 1,0 238 190 10,0 35

- Азоту(1) оксид [N2О] 0,00028 0,00125

18
Неорганізоване джерело –
приймання зернових культур з
автотранспорту

2 - 243 244 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,0377 0,13572

19
Неорганізоване джерело –
приймання зернових культур з
автотранспорту

2 - 242 228 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,0377 0,13572

20
Неорганізоване джерело –
відвантаження зернових культур в
автотранспорт

3 - 242 181 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,0377 0,13572

21
Неорганізоване джерело –
відвантаження зернових культур в
залізничний транспорт

3 - 245 176 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,0377 0,13572

22
Неорганізоване джерело –
відвантаження зернових культур в
залізничний транспорт

3 - 245 167 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,0377 0,13572

23
Неорганізоване джерело –
відвантаження відходів очищення
в автотранспорт

3 - 241 267 - 27,4 2902

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок недиференційова-
них за складом

0,0377 0,06786

24
Неорганізоване джерело –
відвантаження відходів очищення
в автотранспорт

3 - 248 267 - 27,4 2902

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок недиференційова-
них за складом

0,0377 0,06786

25
Неорганізоване джерело –
відвантаження відходів очищення
в автотранспорт

3 - 244 267 - 27,4 2902

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок недиференційова-
них за складом

0,0377 0,06786
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26 Неорганізоване джерело – силос
зберігання зерна 10 - 321 196 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

27 Неорганізоване джерело – силос
зберігання зерна 10 - 296 196 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

28 Неорганізоване джерело – силос
зберігання зерна 10 - 271 196 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

29 Неорганізоване джерело – силос
зберігання зерна 10 - 217 196 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

30 Неорганізоване джерело – силос
зберігання зерна 10 - 192 196 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

31 Неорганізоване джерело – силос
зберігання зерна 10 - 167 196 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

32 Неорганізоване джерело – силос
зерна 10 - 262 210 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

33 Неорганізоване джерело – силос
зерна 10 - 256 204 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

34 Неорганізоване джерело – силос
зерна 10 - 233 204 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

35 Неорганізоване джерело – силос
зерна 10 - 227 210 - 27,4 10417 Пил зерновий 0,00435 0,001566

301 Азоту діоксид 0,00603 0,09737
337 Оксид вуглецю 0,02152 0,34774
410 Метан 8,61Е-05 0,00139

- Вуглецю діоксид 1,3172 21,28169
36

Димова труба топкової АПК (2
котла Baxi Luna Duotec MP 1.5
46.3 кВт).

7,5 0,125 30 230 0,05 100

- Азоту(1) оксид [N2О] 8,61Е-06 0,00014
301 Азоту діоксид 0,00169 0,02738
337 Оксид вуглецю 0,00605 0,0978
410 Метан 2,42Е-05 0,00039

- Вуглецю діоксид 0,37046 5,98549
37

Димова труба топкової будівлі
господарського призначення (Baxi
Luna Duotec Compact 24 кВт)

2,4 0,06 321 258 0,015 100

- Азоту(1) оксид [N2О] 2,42Е-06 3,91Е-05
301 Азоту діоксид 0,07782 0,01644
304 Азоту оксид 0,05501 0,01162
328 Сажа 0,00472 0,00102
330 Сірки діоксид 0,02597 0,00538
337 Оксид вуглецю 0,085 0,01793

38 Вихлопна труба дизель-генератору 2,0 0,1 385 235 0,314 450

703 Бенз(а)пірен 8,77E-08 1,88E-08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1325 Формальдегід 0,00101 0,0002

2754 Вуглеводні насичені С12-
С19 0,02429 0,00512

301 Діоксид азоту 0,06594 0,0182
304 Азоту оксид 0,00025 0,00007
328 Сажа 0,00809 0,00225
330 Сірки діоксид 0,00903 0,00251
337 Оксид вуглецю 0,07602 0,02112
410 Метан 0,00053 0,00015
703 Бенз(а)пірен 0,00006 0,00002

2754 Вуглеводні насичені С12-
С19 0,01714 0,00476

39
Пересувне джерело –
маневрування автотранспорту по
майданчику підприємства

2,0 - 77 218 - 27,4

- Вуглецю діоксид 6,5898 1,8305
301 Азоту оксид 0,01847 0,0665
303 Аміак 1,94E-06 0,00001
304 Азоту оксид 0,00034 0,00124
328 Сажа 0,00127 0,00458
330 Сірки діоксид 0,00117 0,0042
337 Оксид вуглецю 0,0125 0,045
410 Метан 0,0005 0,0018
703 Бенз(а)пірен 8,33E-06 0,00003

2754 Вуглеводні насичені С12-
С19 0,00129 0,00465

40

Пересувне джерело –
маневрування залізничного
транспорту по майданчику
підприємства

2 - 163 175 - 27,4

- Вуглецю діоксид 0,87167 3,138
301 Азоту діоксид 0,00471 0,01696
304 Азоту оксид 0,00002 0,00007
328 Сажа 0,00064 0,00231
330 Сірки діоксид 0,00072 0,00258
337 Оксид вуглецю 0,00905 0,03258
410 Метан 0,00008 0,00027
703 Бенз(а)пірен 0,000005 0,000018

2754 Вуглеводні насичені С12-
С19 0,00136 0,0049

41 Пересувне джерело – робота ДВЗ
автонавантажувачів 2 - 217 253 - 27,4

- Вуглецю діоксид 0,23 1,8828
42 Вентиляційна труба майстерні 10,0 0,5 215 241 2,5 27,4 10414 Пил металевий 0,002 0,0072



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

123 Заліза оксид (у перерахунку
на залізо) 0,00345 0,0745

143
Марганець і його сполуки (у
перерахунку на діоксид
марганцю)

0,00025 0,00545

301 Азоту діоксид 0,000625 0,0135
323 Кремнію діоксид аморфний 0,00023 0,005
337 Оксид вуглецю 0,00308 0,0665

342 Фтористі газоподібні
сполуки (фтористий водень) 0,00029 0,0063

343 Фториди добре розчинні
неорганічні 0,00111 0,024

344 Фториди погано розчинні
неорганічні 0,000625 0,0135

616 Ксилол 0,0056 0,0041

(робота верстатного обладнання,
зварювальні та фарбувальні
роботи)

2752 Уайт-спірит 0,009 0,0067
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Валові викиди забруднюючих речовин

Зведена таблиця викидів забруднюючих речовин від планованої діяльності
наведена нижче.

Таблиця 1.5.38
Потужність викиду

забруднюючих речовин№
з/п Найменування речовини Код

речовини

ГДКм.р.
(ГДКс.д.*,ОБ
РВ**), мг/м3 г/с т/рік

1 2 3 4 5 6
1 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 123 0,04* 0,00345 0,0745

2 Марганець і його сполуки (у
перерахунку на діоксид марганцю) 143 0,01 0,00025 0,00545

3 Азоту діоксид 301 0,2 1,321265 5,26513
4 Аміак 303 0,2 1,94E-06 1,00E-05
5 Азоту оксид 304 0,4 0,05562 0,013
6 Кремнію діоксид аморфний 323 0,02** 0,00023 0,005
7 Сажа 328 0,15 0,01472 0,01016
8 Сірки діоксид 330 0,5 0,03689 0,01467
9 Вуглецю оксид 337 5,0 3,22899 13,80972

10 Фтористі газоподібні сполуки
(фтористий водень) 342 0,02 0,00029 0,0063

11 Фториди добре розчинні неорганічні 343 0,03 0,00111 0,024
12 Фториди погано розчинні неорганічні 344 0,2 0,000625 0,0135
13 Ксилол 616 0,2 0,0056 0,0041
14 Бенз(а)пірен 703 0,000001* 7,34E-05 6,80E-05
15 Формальдегід 1325 0,035 0,00101 0,0002
16 Уайт-спірит 2752 1,0** 0,009 0,0067
17 Вуглеводні насичені С12-С19 2754 1,0 0,04408 0,01943

18
Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих
за складом

2902 0,5 0,1131 0,20358

19 Пил металевий 10414 0,1** 0,002 0,0072
20 Пил зерновий 10417 0,2 1,600936 16,28186
Усього: 6,43925 35,76463
Парникові гази:
21 Метан 410 50,0** 0,0132703 0,05674
22 Вуглецю діоксид - - 193,94475 840,79766
23 Азоту(1) оксид [N2О] - - 0,001201 0,0054391
Усього: 193,95922 840,85984

ВСЬОГО по підприємству: 200,39847 876,62447
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1.5.2.4. Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр

Функціональне призначення земельної ділянки відповідає генеральному плану с.
Плугатар, затвердженого другою сесією шостого скликання від 25.12.2015 р.

Реалізація проектних рішень не завдаватиме негативного впливу на ґрунти, так
як будівельні роботи будуть вестися на насипних ґрунтах, де вміст гумусу становить
менше 1%, зняття родючого шару ґрунту не передбачено (згідно протоколу №1 від 21
квітня 2017 року ТОВ «Кіровоградський експертний центр» - додаток 10).

При проведенні земляних робіт весь ґрунт, що утворюється при ритті котлованів
і плануванні території, підлягає зворотному засипанню.

Для забезпечення нормативних умов праці та санітарно-гігієнічних умов
передбачається озеленення вільних від забудови територій, влаштування тротуарів. На
вільній від забудови території ділянки влаштовуються газони посівом багаторічних
трав (з влаштуванням корита) завтовшки 0.15 м площею 4876 м2 та засів багаторічними
травами (без влаштування корита) площею 11429 м2. Укоси насипу площадки
укріплюються посівом багаторічних трав завтовшки 0,15 м.

Проектними рішеннями передбачається максимально можливе виключення
просипів сировинних матеріалів за рахунок конвеєризації сировинних потоків.

Вертикальне планування майданчика прийняте з урахуванням оптимальних
обсягів земляних робіт, забезпечення відводу поверхневих вод від проектованих
будівель і споруд. Поверхневий водовідвід дощових стоків від будівель та споруд
забезпечується планувальними позначками з ухилом частково до дощоприймальних
колодязів, частково в водовідвідний лоток з подальшими скиданням в установку
очищення дощових стоків та далі в ставок-випаровувач.

Заняття орних земель, лісових та інших цінних угідь проектом не
передбачається.

Таким чином, прийняті проектні рішення в частині охорони земельних ресурсів
дозволяють мінімізувати можливий негативний вплив.

В районі розташування підприємства і на прилеглих території відсутні залягання
корисних копалин.

Діяльність підприємства не передбачає зростання існуючих статичних
навантажень на ґрунти, динамічні навантаження виключені, можливість підтоплення
ґрунтів виключена.

Об'єкти природно-заповідного фонду, враховані пам'ятки історії та культури і
археологічні об'єкти в межах ділянки розташування підприємства відсутні.

Вплив об'єкта на геологічне середовище відсутній, так як планованою
діяльністю не передбачені заходи, що порушують надра.

На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що планована
діяльність впливу на земельні ресурси та надра не здійснюватиме.
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1.5.2.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового, вібраційного,
світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також

випромінювання

Шумове забруднення

Акустичний розрахунок виконується з метою визначення октавних рівнів шуму в
розрахункових точках на території житлової забудови та межі нормативної санітарно-
захисної зони.

Акустичний розрахунок включає:
- виявлення джерел шуму й визначення їхніх шумових характеристик;
- визначення рівнів звукового тиску в попередньо обраних розрахункових точках;
- визначення необхідного зниження рівнів звукового тиску в розрахункових

точках.
При виконанні акустичного розрахунку використані наступні законодавчі,

нормативні й методичні документи:
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів,

затверджені наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996 р.;
- Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та

громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ
України від 22.02.2019 р. № 463.

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і

на територіях»;
- ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від

шуму сельбищних територій»
- Довідник проектувальника «Захист від шуму» за редакцією Е.Я Юдина.

Нормативні рівні звукового тиску (еквівалентні рівні звукового тиску) у дБ в
октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку в дБА для територій, що
безпосередньо прилягають до житлових будинків, прийняті згідно «Державних
санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських
будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від
22.02.2019 р. № 463.

Таблиця 1.5.39
Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах

із середньогеометричними частотами, гЦПризначення приміщень
або територій Час доби

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Рівень
звуку,

LА, дБА

с 8 до
 22 ч. 67 60 54 49 46 44 43 42 55

Території, що безпосередньо
прилягають до житлових будинків,
будівель поліклініки, амбулаторій,
диспансерів, будинків відпочинку,
пансіонатів, будинків-інтернатів для
людей похилого віку та інвалідів,
дитячих дошкільних закладів, шкіл
та інших навчальних закладів,
бібліотек, храмів, музеїв

с 22 до
8 ч. 60 52 45 40 36 34 33 32 45

Характеристика проектованих джерел шуму наведена в таблиці 1.5.40:
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Таблиця 1.5.40 – Характеристика джерел шуму

* Розрахунок шуму, що створюється роботою залізничного транспорту (шумові
характеристики залізничного транспорту визначені на відстані 25 м від осі найближчої до
розрахункової точки колії руху) виконаний згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з
розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій» за формулою:

LАекв = 4,1 lgL + 13 lgV + ∆LАстик + 39,9,
де       L – фактична (розрахункова) довжина поїзду, м, L = 180 м;
V – середня розрахункова швидкість руху, км/год, V = 5 км/год;
∆LАстик – поправка в дБА, що враховує тип залізничної колії, ∆LАстик = 0.
LАекв = 4,1 lg 180 + 13 lg 5 + 0 + 39,9 = 58,2 дБА.
Розрахунок рівнів звуку виконувався на межі нормативної санітарно-захисної

зони підприємства розміром 100 м та межі найближчої житлової забудови.
Розрахункові точки на територіях з нормованими рівнями шуму приймаються на
висоті 1,5 м від рівня землі. Характеристика розрахункових точок наведена у
таблиці 1.5.41.

Таблиця 1.5.41 – Характеристика розрахункових точок
Координати Відстань від джерела шуму до

розрахункової точки, м
Номер

розрахункової
точки

Опис розрахункової точки Х У ДШ1 ДШ2 ДШ3 ДШ4 ДШ5 ДШ6

РТ1 Межа санітарно-захисної зони.
Північний напрямок 252 322 137 129 144 142 90 163

РТ2 Межа санітарно-захисної зони.
Східний напрямок 431 190 188 187 190 162 154 191

РТ3 Межа санітарно-захисної зони.
Південний напрямок 230 57 131 137 128 130 192 102

РТ4 Межа санітарно-захисної зони.
Західний напрямок -158 233 404 403 403 428 443 408

РТ5
Межа приватної житлової
забудови, розташованої у
північному напрямку

232 365 180 172 187 186 136 208

Найменування джерела шуму Рівень шуму, дБА
Джерело шуму № 1. Транспортерні галереї

Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

Джерело шуму № 2. Зерноочищувальне відділення
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-150 – 2 од. 74
Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1 од. 72
Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

Джерело шуму № 3. Зерносушильне відділення
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61

Джерело шуму № 4. Силосний склад зберігання зерна
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для аерації силосів – 4
од. 65

Джерело шуму № 5. Автотранспорт
Маневрування автотранспорту по майданчику 86

Джерело шуму № 6. Залізничний транспорт
Маневрування залізничного транспорту по майданчику 58,2*
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Координати Відстань від джерела шуму до
розрахункової точки, м

Номер
розрахункової

точки
Опис розрахункової точки Х У ДШ1 ДШ2 ДШ3 ДШ4 ДШ5 ДШ6

РТ6
Межа приватної житлової
забудови, розташованої у
південному напрямку

478 210 237 235 239 214 195 242

РТ7
Межа приватної житлової
забудови, розташованої у
південно-західному напрямку

55 30 245 250 238 132 314 228

Розрахунок рівнів звукового тиску для джерел шуму виконаний згідно ДСТУ-Н
Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму
сельбищних територій» за формулою:

LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб
де     LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА;

ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від
відстані між джерелом шуму і розрахунковою точкою;

ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок
затухання звуку в повітрі;

ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття
території;

ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху
поширення шуму;

ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених
насаджень;

ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження
кута видимості джерела шуму з розрахункової точки;

ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій
точці внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій
будівель.

Результати розрахунку рівнів звукового тиску від проектованого встаткування
в розрахункових точках представлені в таблицях 1.5.42 – 1.5.48.



Таблиця 1.5.42 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ1

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 137 32,1 0,7 1,5 16 8 - - 15,1

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-150
– 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1 од. 72
Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 129 31,7 0,6 1,5 16 8 - - 26

Джерело шуму № 3
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 144 32,4 0,7 1,5 16 8 - - 6,4

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 142 32,3 0,7 1,5 16 8 - - 12,9

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по майданчику 86 86 90 29,3 0,5 1,5 16 8 - - 30,7

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 163 33,2 0,8 1,5 16 8 - - 0

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 1 32,1



Таблиця 1.5.43 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ2

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 188 34,1 0,9 1,5 16 - - - 20,9

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 – 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1
од. 72

Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 187 34,1 0,9 1,5 16 - - - 31,3

Джерело шуму № 3
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 190 34,2 1,0 1,5 16 - - - 12,3

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 162 33,1 0,8 1,5 16 - - - 20,0

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по
майданчику 86 86 154 32,8 0,8 1,5 16 - - - 34,9

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 191 34,2 1,0 1,5 16 - - - 5,5

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 2 36,7



Таблиця 1.5.44 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ3

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 131 31,8 0,7 1,5 16 8 - - 15,4

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 – 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1
од. 72

Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 137 32,1 0,7 1,5 16 8 - - 25,5

Джерело шуму № 3
0,6 63

Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 128 31,6 0,6 1,5 16 8 - - 7,3

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 130 31,7 0,7 1,5 16 8 - - 13,5

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по
майданчику 86 86 192 34,2 1,0 1,5 16 8 - - 25,3

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 102 30,1 0,5 1,5 16 8 - - 2,1

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 3 28,8



Таблиця 1.5.45 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ4

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 404 39,1 2,0 1,5 16 - - - 14,8

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 – 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1
од. 72

Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 403 39,1 2,0 1,5 16 - - - 25,2

Джерело шуму № 3
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 403 39,1 2,0 1,5 16 - - - 6,4

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 428 39,5 2,1 1,5 16 - - - 12,3

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по
майданчику 86 86 443 39,7 2,2 1,5 16 - - - 26,6

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 408 39,2 2,0 1,5 16 - - - 0

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 4 29,2



Таблиця 1.5.46 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ5

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 180 33,8 0,9 1,5 16 8 - - 7,4

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 – 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1
од. 72

Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 172 33,5 0,9 1,5 16 8 - - 23,9

Джерело шуму № 3
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 187 34,1 0,9 1,5 16 8 - - 4,5

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 186 34 0,9 1,5 16 8 - - 11

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по
майданчику 86 86 136 32 0,7 1,5 16 8 - - 27,8

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 208 34,8 1,0 1,5 16 8 - - 0

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 5 29,4



Таблиця 1.5.47 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ6

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 237 35,6 1,2 1,5 16 - - - 19,1

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 – 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1
од. 72

Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 235 35,6 1,2 1,5 16 - - - 29,5

Джерело шуму № 3
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 239 35,7 1,2 1,5 16 - - - 10,6

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 214 35 1,1 1,5 16 - - - 17,8

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по
майданчику 86 86 195 34,4 1,0 1,5 16 - - - 33,1

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 242 35,8 1,2 1,5 16 - - - 3,7

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 6 34,9



Таблиця 1.5.48 – Розрахунок рівнів шуму в розрахунковій точці РТ7

Найменування джерела шуму
Шумова

хар-ка LWА,
дБА

Сумарний
рівень шуму

на, дБА

Відстань
від РТ до

дж.
шуму r,

м

ΔLАвідст,
дБА

ΔLАпов,
дБА

ΔLАпок,
дБА

ΔLАекр,
дБА

ΔLАзел,
дБА

ΔLАобм,
дБА

ΔLАвідб,
дБА

Рівень шуму в
розрахунковій
точці LА, дБА

Джерело шуму № 1
Норія стрічкова Н-175 – 8 од. 59
Ланцюговий транспортер КСЦ-180 – 20 од. 58
Ланцюговий транспортер КСЦ-100 – 6 од. 56
Ланцюговий транспортер КСЦ-50 – 2 од. 54

73,4 245 35,8 1,2 1,5 16 8 - - 9,1

Джерело шуму № 2
Зерновий барабанний сепаратор ЛУЧ ЗСО-
150 – 2 од. 74

Вентилятор пиловий ВЦ14-46-4 – 2 од. 76
Сепаратор кінцевої очистки БСХ-400 – 1
од. 72

Вентилятор радіальний ВСД-6,3П – 4 од. 75

83,8 250 36 1,3 1,5 16 8 - - 9,2

Джерело шуму № 3
Зерносушарка LAW SBC 26 LE 2500 63
Зерносушарка LAW SBC 17 LE 2500 61 65 238 35,6 1,2 1,5 16 8 - - 9,2

Джерело шуму № 4
Вентилятор для аерації – 2 од. 63
Пересувний відцентровий вентилятор для
аерації силосів – 4 од. 65 71,4 132 31,8 0,7 1,5 16 8 - - 5,6

Джерело шуму № 5
Маневрування автотранспорту по
майданчику 86 86 314 37,5 1,6 1,5 16 8 - - 10,4

Джерело шуму № 6
Маневрування залізничного транспорту по
майданчику 58,2 58,2 228 35,4 1,1 1,5 16 8 - - 0

Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці 7 16,0
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Таким чином, розрахункові рівні шуму, що створюються роботою
встановленого обладнання, в розрахункових точках на межі нормативної
санітарно-захисної зони та межі житлової забудови складають:

- в РТ1 – 32,1 дБА;
- в РТ2 – 36,7 дБА;
- в РТ3 – 28,8 дБА;
- в РТ4 – 29,2 дБА;
- в РТ5 – 29,4 дБА;
- в РТ6 – 34,9 дБА;
- в РТ7 – 16,0 дБА,

що не перевищує нормативного показника – 55 дБА для денного часу доби
згідно «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»,
затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463.

Додаткових заходів щодо зниження рівнів шуму для планованої діяльності не
потрібно.

Вібраційне забруднення

Джерелами вібрації є технологічне та вентиляційне обладнання.
Для зниження розповсюдження вібраційного шуму передбачається установка

обладнання на віброізолюючих основах.
Рівні вібрації встановленого обладнання не перевищують допустимих

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

Таблиця 1.5.49
Середньогеометричні частоти октавних смуг, ГцПараметр 2 4 8 16 31,5 63

Віброшвидкість 79 73 67 67 67 67
Віброприскорення 25 25 25 31 37 43
Віброзміщення 133 121 109 103 97 91

На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як
«відсутній» за санітарно-гігієнічними нормативами.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінення

Плановане будівництво елеватору одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на
території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор» не створюватиме світлового, теплового
та радіаційного забруднення, а також випромінення.
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ

Планованою діяльністю передбачається будівництво елеватора одночасною
ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор».
Технологічний процес складається з наступних етапів: приймання зернових культур з
автомобільного транспорту, їх очищення та сушіння, зберігання у силосах,
відвантаження зернових культур на автомобільний та залізничний транспорт.

Для відвантаження зернових культур на залізничний транспорт планується
будівництво під’їзної залізничної колії на станції Блотниця Регіональної філії
«Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

При прийнятті рішення щодо будівництва елеватору територіальні альтернативи
не розглядалися. Місце проведення планованої діяльності обумовлено наявністю
вільних площ під будівництво елеватору, а також можливістю будівництва під’їзної
залізничної колії для відвантаження зернових культур. Місце буріння артезіанської
свердловини обумовлено оптимальними гідрогеологічними умовами водозабору, його
продуктивністю і якісними показниками підземних вод.

При прийнятті рішення щодо будівництва елеватору розглядався
альтернативний варіант планованої діяльності 1 – відвантаження
сільськогосподарських культур тільки в автотранспорт.

При розгляді обраного варіанту планованої діяльності та технічної
альтернативи 1  планованої діяльності були враховані наступні аспекти:

Застосування залізничного транспорту є  економічно вигіднішим ніж
автомобільні перевезення за рахунок відносно дешевшої вартості перевезень, високої
вантажопідйомності залізничного транспорту, стабільності роботи залізниці, що не
залежить від погодних умов.

Інші фактори впливу планованої діяльності за обраним варіантом та технічною
альтернативою 1 аналогічні та включають:

- атмосферне повітря – застосування залізничного транспорту для
транспортування продукції споживачу є більш доцільним з екологічної точки зору. Це
пов’язано з більш високою вантажопідйомністю залізничного транспорту у порівнянні
з автомобільним транспортом.

- вплив на клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається.
- вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  негативний вплив не

передбачається. Будівництво елеватору передбачено на промисловій території. Об’єкти
природно-заповідного фонду в районі розташування підприємства відсутні.

- вплив на навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.
- вплив на навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.

При прийнятті рішення щодо будівництва елеватору розглядався
альтернативний варіант планованої діяльності 2 – забезпечення потреби підприємства
у воді на господарсько-побутові, виробничі та протипожежні потреби привозною
водою. Технічна альтернатива 2 є недоцільною з економічної точки зору, оскільки
потребує більших матеріальних затрат на закупівлю на транспортування привозної
води у порівнянні з використанням води з власної артезіанської свердловини
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Планована діяльність за обраним варіантом спрямована на ефективне
функціонування підприємства, його економічний розвиток, стабільне та
конкурентоздатне забезпечення споживачів продукцією.

У зв’язку з економічною та екологічною доцільністю обраного варіанту
планованої діяльності, підприємством було прийнято рішення здійснення будівництва
елеватору одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор» запропонованим  варіантом з урахуванням екологічних
наслідків.
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА
ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Фонові концентрації забруднюючих речовин  в атмосферному повітрі

Для опису поточного стану (базовий сценарій) атмосферного повітря при
плануванні планованої діяльності були отримані величини фонових концентрацій
забруднюючих речовин згідно даних Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської ОДА (лист від 16.07.2019 р. № 07-20/1914), які наведені в таблиці 3.1.1:

Таблиця 3.1.1
Код

речовини

Найменування
забруднюючої

речовини

Фонові
концентрації,

мг/м3

Гранично допустима
концентрація

(ГДКм.р.), мг/м3

Фонові
концентрації,

долі ГДК
301 Азоту діоксид 0,008 0,2 0,04
337 Оксид вуглецю 0,4 5,0 0,08

10417 Пил зерновий 0,08 0,2 0,4
328 Сажа 0,06 0,15 0,4
2902 Пил 0,05 0,5 0,1

Для інших речовин значення фонових концентрацій пропонується прийняти
рівними нулю.

Згідно даних Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА
перевищень фонових концентрацій над граничнодопустимими концентраціями не
спостерігається.

3.2. Кліматична характеристика району розміщення об'єкта

Кліматична характеристика району розташування підприємства наведена згідно
листа Чернігівського обласного центру з гідрометеорології № 05/712 від 03.07.2019 р.

Таблиця 3.1.2 – Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають
умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту
с. Плугатар Талалаївського району Чернігівської обл.

Найменування характеристик Величина
1. Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180
2. Коефіцієнт рельєфу місцевості (заповнює проектна організація) 1
3. Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш
теплого місяця року, Т в °С 27,4

4. Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця
року, Т в °С -8,0

Середньорічна роза вітрів % :
П 18
ПС 13
С 9
ПдС 10
Пд 17
Пд.З 8
З 11
Пз 14
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення
перевищення якої складає 5%, U, м/с 4-5
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Змін мікроклімату в результаті впровадження планованої діяльності не
очікується, оскільки відсутні значні виділення теплоти та інертних газів.

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів
планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Виходячи з вищевикладеного, заходи з попередження негативних впливів
планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов'язаних з ними
несприятливих змін у навколишньому середовищі не передбачаються.

3.3. Дані щодо інженерно-геологічних умов майданчика

У геоморфологічному відношенні ділянка розміщення проектованого об’єкту
розташована в межах V надзаплавної тераси р. Дніпро, прорізаною долиною р.
Детюківка (лівою притокою р. Удай) та її розвинутою яружно-балковою системою.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним загальним нахилом в південно-східному
напрямку.

Абсолютні відмітки поверхні ділянки змінюються в межах від 184,00-181,50 м.
В геологічній будові ділянки приймають участь:
- сучасні відклади, які представлені насипними ґрунтами (ІГЕIа) (tIV)

потужністю від 0,5 до 1,2 м – супісок гумусований, місцями з залишками будівельного
сміття та (еIV) ґрунтово-рослинним шаром (ІГЕI) – супісок гумусований, темно-сірий
потужністю від 0,4 до 1,2 м;

- верхньочетвертинні відклади представлені еолово-делювіальними супісками
бурського горизонту (vdIIbg) (ІГЕ II) – супісок твердої консистенції, лесовидний,
просідний, карбонатизований палево-жовтий; еоловими суглинками вітачівського
горизонту (eIIIvt) (ІГЕ III) – суглинок тугопластичної консистенції, лесовидний,
просідний, карбонатизований, з залізно-марганцевою пунктуацією, бурий з сірим та
жовтим відтінками та прилуцького горизонту (eIIIpl) (ІГЕ IV) – суглинок туго
пластичної консистенції, лесовидний, непросідний, темно-коричневий (викопний
ґрунт);

- середньочетвертинні відклади представлені еолово-делювіальними супісками
тясминського горизонту (vdIIts) (ІГЕ V) – супісок твердої консистенції, лесовидний
непросідний, від світло-пальового до світло-бурого та флювіогляціальними супісками
дніпровського горизонту (fІІdn) (ІГЕ VІ) – супісок пластичної консистенції,
запіскований, з рідким включенням жорстви кристалічних порід, жовто-сірий й озерно-
льодовиковими супісками дніпровського горизонту (lgІІdn) (ІГЕ VІІ) - супісок
пластичної консистенції, блакитно-сірий.

Ґрунти (ІГЕ II, ІІІ) мають просідні властивості характерні для І типу ґрунтових
умов по просіданню.

Потужність четвертинних відкладів (за даними фондових матеріалів)
коливається в межах 60-80 м.

Ґрунтові води на час вишукувань знаходились на глибині 9,0-9,9 м від поверхні
землі (абс. відм.172,41-173,12).

Основним джерелом живлення ґрунтових вод є атмосферні опади. Під час злив
та весняного сніготанення можливе підняття їх рівня на 2,0 м вище зафіксованого.

На контакті супісків (ІГЕ II) і суглинків (ІГЕ III) в весняно-паводковий період
через різницю в коефіцієнтах фільтрації ґрунтів, можливе утворення зволоженої зони.
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3.4. Дані щодо гідрогеологічних умов водозабору

Територія розміщення водозабору знаходиться в межах Дніпровсько-Донецького
артезіанського басейну і тяжіє до його центральної частини.

В геоморфологічному відношенні територія відноситься до Роменсько-
Миргородської слабо-розчленованої рівнини.

За тектонічним районуванням водозабір знаходиться в межах Дніпровсько-
Донецької западини, в геологічній будові якої беруть участь відклади четвертинної
системи, неогенової та палеогенових систем.

Підземні води відносяться до різних стратиграфічних підрозділів і формують
багатоповерхову водонапірну систему.

У відповідності з геологічною будовою і умовами залягання ґрунтових вод,
район представлений такими водоносними горизонтами і комплексами:

1. Водоносний комплекс в четвертинних відкладах.
2. Водоносний горизонт у відкладах неогену.
3. Водоносний горизонт у відкладах харківської світи палеогену.
4. Водоносний горизонт бучацьких відкладів.
Водоносний комплекс у четвертинних відкладах  тяжіє до прошарків піску у

четвертинних суглинках та глинах, загальна потужність даних відкладів до 50 м.
Експлуатується населенням за допомогою  шахтних колодязів.

Водоносний горизонт у відкладах неогену представлений прошарками
насиченого водою прошарку піску дрібного та середнього у неогенових глинах.
Глибина залягання 73,0-86,0 м, потужністю до 13 м.

Води горизонту гідрокарбонатні кальцієво-магнієві, слабо мінералізовані, з
підвищеним вмістом  амонію.

Води горизонту слабо напірні, експлуатуються свердловинами для задоволення
власних господарських потреб населення.

Водоносний горизонт у відкладах харківської світи палеогену тяжіє до дрібно- та
середньозернистих пісків, що залягають на глибині 103,0 м. Води напірні,
п’єзометричний рівень встановлюється на глибині 45,0-57,0 м. Дебіт свердловин
змінюється від 4 м3/год до 9 м3/год при зниженні 7-13 м. Води горизонту за хімічним
складом прісні, гідрокарбонатні кальцієво-магнієві, слабо мінералізовані.

За якісними показниками води у відкладах харківської світи палеогену
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною”.

Живлення водоносного горизонту відбувається частково за рахунок побічної
інфільтрації атмосферних опадів в місцях де водоносний горизонт у відкладах
харківської світи палеогену залягає під четвертинними алювіальними відкладами, але
основна область живлення розташована на схід в межах північно-східного борта
Дніпровсько-Донецької западини. Розвантаження відбувається у долині річки Дніпро.

Потужність водовмісної товщі 15,0-20,0 м, активна пористість – 20%,
водопровідність – 100 м3/добу, похил потоку – 0,0007, напрямок потоку – з північного
заходу на південний схід.

Водоносний горизонт широко експлуатується свердловинами для питного
водопостачання району.

Водоносний горизонт бучацьких відкладах в межах досліджуваної території має
повсюдне поширення. Приурочений до різнозернистих пісків, що залягають на глибині
200,0-250,0 м. Потужність пісків – до 35,0 м. Зверху перекритий мергелями київської
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світи палеогену. Водоносний горизонт напірний, дебіти свердловин сягають 16 м3/год
при зниженні 16,0-31,0 м.

Води горизонту за хімічним складом прісні, гідрокарбонатні кальцієво-магнієві,
слабо мінералізовані.

За якісними показниками води у бучацьких відкладах відповідають вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною”.

Водоносний горизонт через велику глибину залягання експлуатується
свердловинами рідко.

Згідно з викладеною характеристикою геологічної будови і гідрогеологічних
умов району  для задоволення потреб у воді ТОВ «АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР» передбачається буріння однієї артезіанської свердловини на водоносний
горизонт у відкладах харківської світи палеогену.

3.5. Опис ймовірної зміни поточного стану довкілля без здійснення
планованої діяльності

Визначення ймовірності зміни поточного стану довкілля без здійснення
планованої діяльності здійснювалось методом аналізу зміни показників забруднення
основних факторів навколишнього середовища протягом останніх років.

Дані з моніторингу довкілля у с. Плугатар відсутні, тому прогнозування зміни
поточного стану навколишнього середовища можливо тільки по Талалаївському
району та Чернігівській області в цілому.

Таблиця 3.3.1 – Динаміка  викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
тис. т

Назва населеного пункту 2000 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Талалаївський район 0,076 0,301 0,280 0,397 0,440

Суттєвих змін стану атмосферного повітря на основі наявних даних не
очікується. Більш детальний аналіз щодо  ймовірності зміни якості атмосферного
повітря  без здійснення планованої діяльності можна  було  б  зробити  при  більш
розгалуженій  системі стаціонарних постів спостереження за станом забруднення
атмосфери.

Чернігівська область одна з небагатьох областей України, де відсутні
підприємства атомної енергетики, підприємства по видобуванню та переробці
уранових руд, спецкомбінати та пункти по захороненню радіоактивних відходів. Стан
радіаційної безпеки, в основному, характеризується забрудненням території, що
сталося після аварії на Чорнобильській АЕС та наявністю закритих джерел іонізуючого
випромінювання (ДІВ), рентген-апаратів, еталонних та контрольних джерел.
Радіаційний стан територій, забруднених в результаті Чорнобильської катастрофи, на
сьогодні, стабілізувався і формується, в основному, під впливом довгоживучих
радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90. Погіршення радіаційного стану за базовим
сценарієм не прогнозується.

Гідрографічна мережа Чернігівської області належить до басейнів великих річок
Десна та Дніпро. Ці басейни згідно Державного водного кадастру, в межах області,
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розбито на водогосподарські ділянки (басейн р. Дніпро – 7 ділянок, басейн р. Десна – 6
ділянок).

Головною водною артерією області являється р. Десна. Вона ж є лівобережною
притокою р. Дніпро першого порядку, яка впадає на відстані 894 км від гирла, на 10 км
вище по течії від Києва. Загальна довжина річки в межах України 575 км, з яких 70 км
– протяжність по території Київської області, 468 км – по території Чернігівської
області та 37 км – на межі Чернігівської та Сумської областей.

Для регулювання річкового стоку з метою його рівномірного розподілу у часі і
просторі на території області функціонують штучні водойми – водосховища та ставки.
В основному вони розміщені у південно-східних районах області (Варвинському,
Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському), для яких характерна
яружно-балочна форма рельєфу. Для районів Поліської природно-кліматичної зони
характерна велика кількість ставків-копаней, для районів лісостепу – руслових ставків.

У 2017 році в поверхневі водні об’єкти області скинуто 71,6 млн. м3 зворотних
вод, що на 15,2 млн. м3 менше в порівнянні з 2016 роком (86,8 млн. м3). Скид
недостатньо очищених зворотних вод збільшився в порівнянні з 2016 роком на 7,668
млн. м3 (122,2%) і становив 13,94 млн. м3.

Суттєвих змін якісного складу поверхневих вод не прогнозується.

Актуальною  проблемою  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  є проблема
утворення, оброблення та утилізації відходів.

Враховуючи природні та економічні фактори, основну складову в загальній масі
відходів, що утворюються в області, займають тверді побутові відходи та виробничі
відходи 4 класу небезпеки, які, в основному, видаляються на полігони, сміттєзвалища,
накопичувачі тощо. Напрямки поводження з відходами розподілено наступним чином:
- на полігонах та сміттєзвалищах видаляється близько 300 тис. тонн відходів (за
даними статзвітності); - на підприємствах утворюється близько 1,0 тис. тонн
промислових токсичних відходів І-ІІІ класів небезпеки, з них – частина утилізується на
існуючих установках, інші – передаються для знешкодження на відповідних
потужностях за межі області, незначна кількість розміщується на власних об’єктах
видалення (підрозділи ПАТ «Укрнафта»). Значний негативний вплив на об’єкти
довкілля області здійснюють: промислові токсичні відходи, відходи які утворилися в
результаті реформування аграрного сектору економіки – непридатні та заборонені до
використання хімічні засоби захисту рослин, накопичені обсяги золи КЕП
«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» та тверді побутові відходи. Знижують
рівень екологічної безпеки області не значні обсяги відходів, що накопичені, а стан тих
місць, де вони зберігаються. Серед різних видів відходів, які утворюються в процесі
господарської діяльності, найбільшу небезпеку для довкілля і здоров’я населення
становлять токсичні промислові відходи, що мають в своєму складі фізіологічно
активні речовини, які викликають токсичний ефект. Токсичність – міра несумісництва
речовини з життям, обернено пропорційна смертельній дозі чи концентрації.
Небезпечні хімічні речовини за рахунок наявності небезпечних складників можуть
викликати отруєння організму людини та забруднення навколишнього природного
середовища. Сам по собі ефект небезпечної дії речовини є наслідком взаємодії між
хімічними, фізико-хімічними властивостями та медико-біологічним станом організму
на момент контакту з речовиною.

В зв’язку з неповним охопленням власників відходів статистичним
спостереженням за формою № 1 – відходи, отримані дані не відповідають фактичним
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обсягам утворених відходів і не відображають реальну картину щодо операцій з
відходами.

Таблиця 3.3.2 – Динаміка основних показників поводження з відходами I-IІІ
класів небезпеки (тис. т)

№
з/п Показники 2015 р.  2016 р. 2017 р.

1 Утворено 0,7 1,0 0,8
2 Одержано від інших підприємств 0,1 0 0

у тому числі з інших країн - - -
3 Використано (утилізовано) 0,1 0,4 0,2
4 Знешкоджено (знищено) - - -

5 Направлено в сховища організованого складування
(поховання) 0,1 0,1 0,2

6 Передано іншим підприємствам 0,2 0,3 0,5
у тому числі іншим країнам - - -

7 Направлено в місця неорганізованого складування за
межі підприємств - - -

8 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування,
пожеж, крадіжок - - -

9 Наявність на кінець звітного року у сховищах
організованого складування та на території підприємств 0,4 0,5 1,4

Таким чином, на основі динаміки основних показників поводження з відходами
можна прогнозувати, що збільшення кількості утворення відходів та значного
збільшення накопичення відходів не очікується.

Лист Чернігівського обласного центру з гідрометеорології від 03.07.2019 р. №
05/712 щодо метеорологічних характеристик і коефіцієнтів, які визначають умови
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, наведений у додатку 12.

Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від
16.07.2019 р. № 07-20/1914 щодо величин фонових концентрацій забруднювальних
речовин, наведений у додатку 13.
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ
З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ

ВАРІАНТІВ

При реалізації планованої діяльності з будівництва елеватора одночасною
ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор»
можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля:

- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні
концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони
підприємства розміром 100 м складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), що
відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик
для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються
джерелами викидів підприємства, є допустимим, ймовірність виникнення шкідливих
ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як «прийнятий».

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних
ділянок) – негативний вплив не передбачається.

- ґрунт – потенційний вплив планованої діяльності на ґрунт та ґрунти не
передбачається. Ряд передбачених заходів дозволяє запобігти забруднення ґрунту.

- вода – прийняті рішення щодо відведення та очищення господарсько-
побутових та поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні
ресурси. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Господарсько-
побутові стоки підлягають локальній очистці на станції біологічної очистки RainPark
СБО-3.0 виробництва  "StandartPark". Очищені води накопичуються у ємкостях-
накопичувачах та вивозяться спеціалізованим автотранспортом на очисні споруди. Для
очищення поверхневого стоку від завислих речовин та нафтопродуктів запроектовано
локальну очисну установку ПБМО-1300-60, виробництва фірми «Standartpark» з бай-
пасом.

Враховуючи геолого-гідрогеологічні особливості території розміщення
водозабірної свердловини і зважаючи на можливість бурових робіт в зонах обмежень,
цим проектом розроблені зони санітарної охорони на експлуатовані водоносні
горизонти з необхідними санітарно-технічними і гігієнічними заходами в них.

- атмосферне повітря – допустимий вплив. Джерелами утворення
забруднюючих речовин на проектованому елеваторі є наступні технологічні процеси т
а операції: очищення, транспортування та перевантаження зернових культур;
спалювання природного газу в двох зерносушарках LAW model SBC 26 LE 2500 та
LAW model SBC 17 LE 2500; приймання зернових культур з автотранспорту;
відвантаження зернових культур в автотранспорт та залізничний транспорт;
відвантаження відходів очищення в автотранспорт; зберігання зернових культур в
силосах; спалювання природного газу в топкових АПК та будівлі господарського
призначення; спалювання дизельного палива в дизель-генераторі (аварійне джерело
електропостачання); маневрування автотранспорту по майданчику підприємства;
маневрування залізничного транспорту по майданчику підприємства; робота двигунів
внутрішнього згорання навантажувачів; проведення зварювальних та фарбувальних
робіт, робота верстатного обладнання. Зерноочищувальні сепаратори та башмаки норій
оснащуються аспіраційними системами з очищенням запиленого повітря в батарейних
циклонах ББЦ-450 та ББЦ-550 з ефективністю пиловловлення 99 %.
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Концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть встановлені
гранично допустимі нормативи згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України № 309 від 27 червня 2006 року «Про затвердження
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних
джерел».

Валовий викид забруднюючих речовин становитиме 35,76463 т/рік, крім того,
парникові гази – 840,85984 т/рік.

Перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фонового
забруднення атмосферного повітря над нормативами ГДК не спостерігається.

- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових
газів) – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті
планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту
відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних
умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на
навколишнє середовище, відсутні.

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну
спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної,
археологічної та культурної спадщини в районі розташування підприємства відсутні.

- ландшафт – негативних впливів не передбачається.
- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Планована діяльність зможе

дати промисловій сфері міста новий поштовх до розвитку, забезпечить нові робочі
місця і соціальні гарантії, створить сприятливу ситуацію для приходу в місто
інвестицій.

При прийнятті рішення щодо будівництва елеватора одночасною ємкістю
зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор», територіальні
альтернативи не розглядалися.

В рамках обраного варіанту планованої діяльності передбачено відвантаження
зернових культур на автомобільний та залізничний транспорт. Для відвантаження
зернових культур на залізничний транспорт планується будівництво під’їзної
залізничної колії на станції Блотниця, Регіональної філії «Південна залізниця» АТ
«Українська залізниця».

При прийнятті рішення щодо будівництва елеватору розглядався
альтернативний варіант планованої діяльності – відвантаження сільськогосподарських
культур тільки в автотранспорт. При цьому застосування тільки автомобільного
транспорту для транспортування продукції споживачу є менш доцільним з екологічної
точки зору. Це пов’язано з більш високою вантажопідйомністю залізничного
транспорту у порівнянні з автомобільним транспортом.

Інші фактори впливу планованої діяльності за обраним варіантом та технічною
альтернативою 1 аналогічні.
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої
діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення

такої діяльності

При виконанні підготовчих та будівельних  робіт наступні технологічні операції
можуть тимчасово впливати на стан навколишнього середовища:

1. На атмосферне повітря:
- при роботі ДВЗ автотранспорту, що здійснює доставку обладнання;
- при здійсненні зварювальних робіт;
- при фарбуванні металевих поверхонь;
- при здійсненні земляних робіт.
2. Шумовий вплив:
- при роботі будівельної техніки, здійсненні зварювальних робіт.
3. На ґрунти:
- за рахунок утворення відходів при будівельних робіт.

Валовий викид на період проведення будівельних робіт при роботі ДВЗ
будівельної техніки, земляних, фарбувальних і зварювальних роботах складатиме
39,26227 т.

Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках нижче нормованих
значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги. Отже, в період
проведення будівельних робіт спеціалізована техніка не зробить шкідливого шумового
впливу на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної санітарно-захисної
зони підприємства та довкілля.

При виконанні демонтажних та будівельно робіт передбачається утворення
наступних видів відходів: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені
(3 клас небезпеки), брухт чорних металів дрібний інший (3 клас небезпеки), відходи,
одержані у процесах зварювання (3 клас небезпеки), відходи змішані будівництва та
знесення будівель і споруд (4 клас небезпеки), відходи лакофарбувальних матеріалів (3
клас небезпеки), бій цегли, матеріалів стінових кам’яних (4 клас небезпеки) відходи
комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (4 клас небезпеки). Відповідальність за
поводження з відходами, що утворюються при виконанні будівельних робіт, несе
підрядна організація, що виконує ці роботи. Підрядна організація самостійно здійснює
збір даних відходів та їх передачу спеціалізованим підприємствам для подальшого
поводження з відходами згідно чинного природоохоронного законодавства. При
виконанні демонтажних та будівельно робіт передбачається допустимий вплив на
довкілля зумовлений операціями у сфері поводження з відходами.

Площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу
визначені на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне
повітря при проведенні будівельно-монтажних робіт.

«Зона впливу» визначається згідно п. 2.19 ОНД-86.
Розрахунок розсіювання без урахування фонових концентрацій показав, що

максимальна відстань від джерела викиду, починаючи з якого С<0,05ГДВ, згідно
розрахунку розсіювання заходиться в межах Хм = 750 м. Таким чином, радіус «зони
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впливу» підприємства складає 750 м. Тобто, площа території, що зазнає впливу в
результаті діяльності підприємства становитиме 176,6 га.

В «зону впливу» підприємства потрапляє с. Плугатар (близько 350 чол.
населення).

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить
короткостроковий, тимчасовий характер. Транскордонний вплив не
передбачається.

5.2. Використання у процесі провадження планованої діяльності природних
ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття

В адміністративному відношенні ділянка будівництва елеватора знаходиться по
вул. Л. Українки, 47-а Талалаївського району, Чернігівської області, на території ТОВ
«АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» згідно договору купівлі-продажу, серія та
номер: 467, виданий 27.07.2016 р.

Площа земельної ділянки – 5,6054 га, категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін. призначення.

Функціональне призначення земельної ділянки відповідає генеральному плану с.
Плугатар, затвердженого Другою сесією шостого скликання від 25.12.2015 р.

При провадженні планованої діяльності використання земель, ґрунтів та
біорізноманіття не передбачається.

Використання води передбачено на господарсько-питні та виробничі потреби.
Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої артезіанської
свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський
елеватор». Плановане середнє добове споживання води – 93,36 м3, річне – 32,4 тис.
м3.
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5.3.  Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове,
теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші фактори впливу, а

також здійснення операцій у сфері поводження з відходами

5.3.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Джерелами утворення забруднюючих речовин на проектованому елеваторі є:
- очищення, транспортування та перевантаження зернових культур.

Зерноочисні сепаратори та башмаки норій оснащуються аспіраційними системами з
очищенням запиленого повітря в батарейних циклонах ББЦ-450 та ББЦ-550 з
ефективністю пиловловлення 99 %.

- спалювання природного газу в двох зерносушарках LAW model SBC 26 LE
2500 та LAW model SBC 17 LE 2500.

- приймання зернових культур з автотранспорту;
- відвантаження зернових культур на автотранспорт;
- відвантаження зернових культур в залізничний транспорт;
- відвантаження відходів очищення в автотранспорт;
- зберігання зернових культур в силосах;
- спалювання природного газу в топкових АПК та будівлі господарського

призначення;
- спалювання дизельного палива в дизель-генераторі (аварійне джерело

електропостачання);
- маневрування автотранспорту по майданчику підприємства;
- маневрування залізничного транспорту по майданчику підприємства;
- робота двигунів внутрішнього згорання навантажувачів;
- зварювальні роботи;
- фарбувальні роботи;
- механічна обробка металу.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складе 35,76463
т/рік, крім того, парникові гази – 840,85984 т/рік.

Для оцінки впливу планованої реконструкції на повітряне середовище
виконується розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Згідно п. 5.21 ОНД-86 розрахована доцільність проведення розрахунків
розсіювання.

Доцільність проведення розрахунків виконана з умов:
М/ГДК > Ф, Ф = 0,01Н при Н > 10 м
М/ГДК > Ф, Ф = 0,1 при Н < = 10 м,
де М - сумарне значення викидів від усіх джерел підприємства, г/с;
Н - середньозважена висота по підприємству з урахуванням розподілу

потужності викиду по джерела різної висоти.
Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання зведений в

таблицю.
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Таблиця 5.3.1 – Розрахунок доцільності проведення розрахунків розсіювання

К
од

ре
чо

ви
ни

Найменування речовини

Потужність
викидів

забруднюючих
речовин, г/с

ГДКм.р.,
ГДКс.д.*,
ОБРВ,
мг/м3

М/ГДК

Доцільність
проведення
розрахунків
розсіювання
(так чи ні)

1 2 3 4 5 6

123 Заліза оксид (у перерахунку
на залізо) 0,00345 0,04* 0,008625 ні

143
Марганець і його сполуки (у
перерахунку на діоксид
марганцю)

0,00025 0,01 0,025 ні

301 Азоту діоксид 1,321265 0,2 6,606325 так
303 Аміак 1,94E-06 0,2 9,7E-06 ні
304 Азоту оксид 0,05562 0,4 0,13905 так
323 Кремнію діоксид аморфний 0,00023 0,02** 0,0115 ні
328 Сажа 0,01472 0,15 0,098133 ні
330 Сірки діоксид 0,03689 0,5 0,07378 ні
337 Оксид вуглецю 3,22899 5,0 0,645798 так

342 Фтористі газоподібні сполуки
(фтористий водень) 0,00029 0,02 0,0145 ні

343 Фториди добре розчинні
неорганічні 0,00111 0,03 0,037 ні

344 Фториди погано розчинні
неорганічні 0,000625 0,2 0,003125 ні

616 Ксилол 0,0056 0,2 0,028 ні
703 Бенз(а)пірен 7,34E-05 0,000001* 7,34 так
1325 Формальдегід 0,00101 0,035 0,028857 ні
2752 Уайт-спірит 0,009 1,0** 0,009 ні
2754 Вуглеводні насичені С12-С19 0,04408 1,0 0,04408 ні

2902

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок недиферен-
ційованих за складом

0,1131 0,5 0,2262 так

10414 Пил металевий 0,002 0,1** 0,02 ні
10417 Пил зерновий 1,600936 0,2 8,00468 так

410 Метан 0,0132703 50,0** 0,000265 ні

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери
виконаний відповідно до вимог ОНД-86 за програмою «ЕОЛ+», версія 5.3.8,
затвердженою Мінприроди України для використання на ПЕОМ (лист 3141/10/2-10 від
27.03.2007 р.).

При розрахунку використані наступні дані:
1) розрахунок рівня забруднення проводиться за максимально-разовим

концентраціям забруднюючих речовин при умові одночасної роботи всього
технологічного обладнання;

2) розрахунок приземних концентрацій виконаний в квадраті 1000 х 1000 м у
вузлах сітки 50 х 50 м;

3) розрахункові швидкості вітру прийняті 0,5; 0,1; 1,5 в частках
середньозваженої швидкості;

4) коефіцієнт поправки на рельєф прийнятий рівним 1;
5) максимальна швидкість вітру, повторюваність якої перевищує 5%, становить

5 м/с;
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6) по всіх румбам повторюваність вітру перевищує 5%, перебір небезпечних
напрямків вітру по всіх напрямках, тобто при найгірших умовах розсіювання;

7) Відповідно до програми розрахунку в кожній точці заданої сітки виконаний
розрахунок максимально можливої приземної концентрації забруднюючої речовини з
вказівкою напрямку і значення швидкості вітру.

Розрахунок розсіювання виконаний з урахуванням і без урахування фонових
концентрацій.

В розрахунках розсіювання врахована неодночасність проведення технологічних
операцій з приймання зерна з автотранспорту, відвантаження зерна в автомобільний та
залізничний транспорт, відвантаження відходів очищення в автотранспорт. У зв’язку з
цим джерела викидів №№ 19, 22, 24, 25 в розрахунках не враховувались.

Максимальні приземні концентрації визначалися в розрахункових точках на
межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства розміром 100 м, межі
найближчої житлової забудови. Опис розрахункових точок наведено в таблиці 5.3.2.

Таблиця 5.3.2 – Характеристика розрахункових точок
КоординатиНомер

розрахункової
точки

Опис розрахункової точки Х У

РТ1 Межа санітарно-захисної зони. Північний напрямок 252 322
РТ2 Межа санітарно-захисної зони. Східний напрямок 431 190
РТ3 Межа санітарно-захисної зони. Південний напрямок 230 57
РТ4 Межа санітарно-захисної зони. Західний напрямок -158 233

РТ5 Межа приватної житлової забудови, розташованої у
північному напрямку 232 365

РТ6 Межа приватної житлової забудови, розташованої у
південному напрямку 478 210

РТ7 Межа приватної житлової забудови, розташованої у
південно-західному напрямку 55 30

Точки розрахунку нанесені на ситуаційний план розташування об’єкту,
наведений у додатку 7.

Результати розрахунку приземних концентрацій в розрахункових точках
наведені в таблиці 5.3.3.



Таблиця 5.3.3 – Результати розрахунку максимальних концентрацій забруднюючих речовин
Значення максимальних приземних концентрацій в розрахункових точках, долі ГДК

без фону
с фоном

Межа СЗЗ Межа житлової забудови
Код ЗР Найменування забруднюючої

речовини

Значення
фонових

концентрацій,
долі ГДК РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 РТ6 РТ7

0,208 0,338 0,223 0,267 0,183 0,290 0,220301 Азоту діоксид 0,04 0,248 0,378 0,263 0,307 0,223 0,330 0,260
0,173 0,267 0,126 0,036 0,157 0,204 0,057304 Азоту оксид 0 0,173 0,267 0,126 0,036 0,157 0,204 0,057
0,021 0,033 0,021 0,039 0,028 0,035 0,031

337 Оксид вуглецю 0,08 0,101 0,113 0,101 0,119 0,108 0,115 0,111
0,222 0,102 0,215 0,170 0,197 0,104 0,255

703 Бенз(а)пірен 0
0,222 0,102 0,215 0,170 0,197 0,104 0,255
0,337 0,101 0,093 0,026 0,294 0,070 0,056

2902
Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок,
недиференційованих за складом

0,1
0,437 0,201 0,193 0,126 0,394 0,170 0,156

0,452 0,213 0,342 0,080 0,280 0,161 0,148
10417 Пил зерновий 0,4

0,852 0,613 0,742 0,480 0,680 0,561 0,548
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Результати розрахунків максимальних приземних концентрацій на межі
нормативної санітарно-захисної зони підприємства  показали:

 Максимальні приземні концентрації азоту діоксиду – 0,338 ГДК (з врахуванням
фону – 0,378 ГДК), азоту оксиду – 0,267 ГДК (з врахуванням фону – 0,267 ГДК), оксиду
вуглецю – 0,039 ГДК (з врахуванням фону – 0,119 ГДК), бенз(а)пірену – 0,222 ГДК (з
врахуванням фону – 0,222 ГДК), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом – 0,337 ГДК (з врахуванням фону – 0,437 ГДК), пилу
зернового – 0,452 ГДК (з врахуванням фону – 0,852 ГДК).

Результати розрахунків максимальних приземних концентрацій на межі
найближчої житлової забудови  показали:

 Максимальні приземні концентрації азоту діоксиду – 0,290 ГДК (з врахуванням
фону – 0,330 ГДК), азоту оксиду – 0,204 ГДК (з врахуванням фону – 0,204 ГДК), оксиду
вуглецю – 0,035 ГДК (з врахуванням фону – 0,115 ГДК), бенз(а)пірену – 0,255 ГДК (з
врахуванням фону – 0,255 ГДК), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом – 0,294 ГДК (з врахуванням фону – 0,394 ГДК), пилу
зернового – 0,280 ГДК (з врахуванням фону – 0,680 ГДК).

Таким чином, перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону
над нормативами ГДК не спостерігається.

Площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу
визначені на підставі розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі.

«Зона впливу» визначається згідно п. 2.19 ОНД-86.
Розрахунок розсіювання без урахування фонових концентрацій показав, що

максимальна відстань від джерела викиду, починаючи з якого С<0,05ГДВ, згідно
розрахунку розсіювання заходиться в межах Хм = 570 м. Таким чином, радіус «зони
впливу» підприємства складає 570 м. Тобто, площа території, що зазнає впливу в
результаті діяльності підприємства становитиме 102 га.

В «зону впливу» підприємства потрапляє східна частина с. Плугатар (близько 250
чол. населення).

Вплив на довкілля, зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне
повітря при експлуатації проектованого елеватору, носить довгостроковий характер.
Транскордонний вплив не передбачається. Враховуючи відсутність перевищень
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та відповідність викидів
забруднюючих речовим екологічним та санітарним нормативам  негативного впливу (в
тому числі значного) від планованої діяльності на атмосферне повітря не очікується.
Передбачається незначний допустимий вплив на довкілля викидами забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
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5.3.2. Скиди забруднюючих речовин в водні об’єкти

На проектованому об’єкті передбачені наступні системи водовідведення:
- господарсько-побутова каналізація;
- система дощової каналізації.
Система господарсько-побутової каналізації передбачена для відводу

господарсько-побутових стічних вод від санітарних приладів. Для каналізування
теплопункту встановлено трап - відведення аварійних розливів.

Господарсько-побутові стоки підлягають локальній очистці на станції біологічної
очистки RainPark СБО-3.0 виробництва  "StandartPark". Очищені води накопичуються у
ємкостях-накопичувачах очищених господарсько-побутових стоків WasserTank-EN, та
транспортується на подальшу очистку один раз на 3 дні. Добова витрата господарсько-
побутових стоків становить 3,36 м3/добу.

Для збору, відведення та очищення дощових стоків майданчика передбачено
влаштування наступних споруд: дощоприймальні колодязі, водовідвідні лотки, оглядові
та поворотні колодязі, сепаратор нафтопродуктів, ставок-випаровувач.

Для очищення поверхневого стоку від завислих речовин та нафтопродуктів
запроектовано локальну очисну установку ПБМО-1300-60, виробництва фірми
«Standartpark» з бай-пасом.

Концентрація нафтопродуктів в очищених стоках не перевищує 0,3 мг/л, завислих
речовин - 10 - 15 мг/л.

Прийняті рішення щодо відведення господарсько-побутових та поверхневих
стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Скидання
стічних вод у водні об’єкти не передбачається.

5.3.3. Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення

Проектованими джерелами шуму є технологічне та вентиляційне обладнання, а
також залізничний та автомобільний автотранспорт.

Розрахункові рівні шуму, що створюються роботою встановленого обладнання, в
розрахункових точках на межі нормативної санітарно-захисної зони та межі житлової
забудови складають:

- в РТ1 – 32,1 дБА;
- в РТ2 – 36,7 дБА;
- в РТ3 – 28,8 дБА;
- в РТ4 – 29,2 дБА;
- в РТ5 – 29,4 дБА;
- в РТ6 – 34,9 дБА;
- в РТ7 – 16,0 дБА,

що не перевищує нормативного показника – 55 дБА для денного часу доби згідно
«Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та
громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ
України від 22.02.2019 р. № 463.

Вплив на довкілля за фактором шумового впливу буде носити довгостроковий
характер, в той час за рахунок відповідності діючим нормативам негативного впливу (в
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тому числі значного) від планованої діяльності на довкілля від шумового впливу не
очікується.

Вплив на довкілля за рахунок шумового забруднення атмосферного повітря є
допустимим.

Джерелами вібрації є технологічне та вентиляційне обладнання. На межі
найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» за санітарно-
гігієнічними нормативами.

Проектом не передбачено встановлення на об’єкті обладнання, яке б могло
являтись джерелами іонізуючих випромінювань.

Світлове та теплове забруднення не передбачаються.
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5.3.4. Операції у сфері поводження з відходами

В результаті експлуатації проектованого елеватору передбачається утворення
наступних  відходів:

- тверді побутові відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності
працюючих.

- залишки зернові, що утворюються в результаті очищення зернових культур.
- некормові залишки зернових, що утворюються в результаті очищення

аспіраційного повітря в пилогазоочисному обладнанні.
- вловлені нафтопродукти, що утворюються в результаті очищення зливових

стоків на локальних очисних спорудах.
- осад з локальних очисних споруд зливових стоків, що утворюються в

результаті очищення зливових стоків на локальних очисних спорудах.
- відпрацьовані світлодіодні лампи.
- відпрацьовані лампи розжарювання.
- відпрацьовані люмінесцентні лампи.
- відходи, одержані в процесі прибирання території.
- шлам септиків.
- промаслене ганчір’я, що утворюється в результаті обслуговування

технологічного обладнання.

Усі вищеназвані відходи підлягають передачі спеціалізованим підприємствам
згідно договорам на подальше захоронення, утилізацію або вторинну переробку.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з
відходами буде носити довгостроковий характер, в той час за рахунок відповідності
діючим нормативам негативного впливу (в тому числі значного) від планованої
діяльності на довкілля за рахунок поводження з відходами не очікується.
Передбачається допустимий вплив на довкілля зумовлений операціями у сфері
поводження з відходами.
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5.4.  Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у
тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій

5.4.1. Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я людей та
довкілля

Повна схема оцінки ризику передбачає проведення чотирьох взаємопов'язаних
етапів, а саме:

- Ідентифікацію небезпеки;
- Оцінку експозиції;
- Характеристику небезпеки (оцінку залежності "доза-відповідь");
- Характеристику ризику.
Критеріями вибору пріоритетних речовин антропогенного походження є їх

токсичні властивості, поширення у навколишньому середовищі, стійкість, здатність до
біоакумуляції і міграції природними ланцюгами, здатність викликати негативні ефекти
(необоротні, віддалені) і чисельність населення, на яке потенційно вони можуть
впливати.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана
відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від
забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від
13.04.2007 (далі по тексту «Методичні рекомендації…»).

До пріоритетних хімічних речовин, що викидаються джерелами викидів об’єкту,
вивчення яких дозволить з достатньою точністю охарактеризувати рівні ризику
порушення стану здоров'я населення та джерела його виникнення, відносяться азоту
діоксид, азоту оксид, оксид вуглецю, бенз(а)пірен, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок, недиференційовані за складом (в т.ч. пил зерновий). Бенз(а)пірен
відноситься до канцерогенних забруднюючих речовин, інші 0 до неканцерогенних.

Оцінка ризику розвитку неканцерогенних ефектів

Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом
розрахунку індексу небезпеки, HI, за формулою:

HI=ΣHQi,
де HQi – коефіцієнти небезпеки окремих речовин:

HQi=Ci/RfCi,
де Ci – розрахункова середньорічна концентрація i-ї речовини на границі житловій
зони, мг/м3;

RfCi – референтна (безпечна) концентрація i-ї речовини.
Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено в таблиці 5.4.1.
Таблиця 5.4.1 – Критерії неканцерогенного ризику

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ)
Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як
зневажливо малий ˂ 1

Гранична величина, що не потребує термінових заходів,
однак не може розглядатися як досить прийнятна 1

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає
пропорційно збільшенню HQ > 1
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Середньорічні концентрації забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферне повітря джерелами викидів підприємства, на межі житлової забудови
складають:

- азоту діоксид – 0,0058 мг/м3;
- азоту оксид – 0,00816 мг/м3;
- оксид вуглецю – 0,0175 мг/м3;
- бенз(а)пірен – 2,55E-7 мг/м3;
- завислі речовини – 0,0147 мг/м3.
Результати розрахунків зведені в таблицю:
Таблиця 5.4.2 – Розрахунок неканцерогенного ризику

Отже, неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих
речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, можна вважати
припустимим, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно
мала.

Оцінка ризику розвитку канцерогенних ефектів

Для характеристики канцерогенного ризику проводять розрахунки
індивідуального ризику впливу досліджуваних речовин.

Відповідно до «Методичних рекомендацій…», п.4.4.2.1 розрахунки
індивідуального канцерогенного ризику CR здійснюють за формулою:

CR = LADD * SF,
де LADD – середня добова доза протягом життя, мг / (кг * час);
SF – фактор нахилу, (мг / (кг * добу) -1

При застосуванні величини одиничного ризику розрахункова формула набуває
вигляду:

CR = LADC * UR,
де LADC – середня концентрація речовини в атмосферному повітрі за весь період

усереднення експозиції, мг/м3;
UR – одиничний ризик, (мг/м3)-1

Одиничний ризик розраховують з використанням величини SF, стандартної
величини маси тіла людини (70 кг) і добового споживання повітря (20 м3):

URi (м3/мг) = Sfi (мг/кг×час)-1 × 1/70 кг × 20 (м3/добу)

При оцінці ризиків для здоров'я, зумовлених впливом забруднювачів
атмосферного повітря, доцільно орієнтуватися на систему критеріїв, рекомендовану в

Найменування забруднюючої
речовини

Розрахункова
середньорічна
концентрація

i-тої речовини,
мг/м3

Безпечний
рівень

впливу,
мг/м3

Коефіцієнт
небезпеки

HQ

Азоту діоксид 0,0058 0,04 0,145
Азоту оксид 0,00816 0,4 0,0204
Оксид вуглецю 0,0175 5,0 0,0035
Бенз(а)пірен 2,55Е-7 0,00001 0,0255
Завислі речовини 0,0147 0,1 0,147
Сумарний ризик HQ загальний 0,3414
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публікаціях ВООЗ (1996, 1999, 2000 рр.)
Таблиця 5.4.3 - Класифікація рівнів канцерогенного ризику

Рівень ризику
Ризик

протягом
життя

Високий – неприйнятний для виробничих умов і населення. Необхідно
здійснення заходів щодо усунення або зниження ризику >10 –3

Середній – допустимий для виробничих умов; за впливу на все населення
необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих
наслідків шкідливих впливів для вирішення питання про заходи з управління
ризиком

10 –3 – 10 –4

Низький – допустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються
гігієнічні нормативи для населення) 10 –4 – 10 –6

Мінімальний – бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоровчих
і природоохоронних заходів <10 –6

У викидах джерел викидів підприємства до канцерогенних речовин відноситься
бенз(а)пірен. Розрахунок канцерогенних ризиків наведено в табл. 5.4.4.

Таблиця 5.4.4 - Розрахунок канцерогенних ризиків

Найменування
забруднюючої речовини

Розрахункова
середньорічна
концентрація

i-тої речовини,
мг/м3

SFi,(мг/
(кг*добу))–

1

URi
(м3/мг)

Індивідуальний
канцерогенний

ризик,  CR

1 2 3 4 5
Бенз(а)пірен 2,55Е-7 3,1 0,0022 5,61·10-10

Характеристика ризику розвитку канцерогенних ефектів при комбінованому
впливі хімічних речовин, що викидаються джерелами викидів проектованого об’єкту,
становить 5,61·10-10, що оцінюється як мінімальний ризик.

Оцінка соціального ризику планованої діяльності

Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 значення соціального ризику визначається за
формулою:

Rs=CRa*Vu*(N/T)*(1-Np),
де Rs – соціальний ризик;

CRa – канцерогенний риск комбінованої дії декількох забруднюючих атмосферу
речовин;

Vu – вразливість території від проявів забруднення атмосферного повітря, що
визначається відношенням площі відводу під об'єкт господарської діяльності до площі
об'єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці;

N – чисельність населення;
T – середня тривалість життя;
Np – коефіцієнт, що враховує зміну чисельності робочих місць.
Середня тривалість життя прийнята відповідно до додатку И ДБН А.2.2-1-2003,

T=70 років.
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Таблиця 5.4.5 - Класифікація рівнів соціального ризику

Рівень ризику
Ризик

протягом
життя

Неприйнятний для професійних контингентів і населення >10 –3

Прийнятний для професійних контингентів і неприйнятний для населення 10 –3 – 10 –4

Умовно прийнятний 10 –4 – 10 –6

Прийнятний <10 –6

Rs = 5,61×10 –10 × 0,5 × 250 / 70 × (1–0) = 1×10 –9

Отримана величина рівня ризику характеризується як «прийнятний» (менший ніж
10 –6).
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5.4.2. Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість
виникнення надзвичайних ситуацій

Вибухопожежна та пожежна небезпека об’єкту проектування зумовлена
наявністю  пилу та використанням природного газу. Виходячи з цього, основними
небезпеками вважаються наступні надзвичайні ситуації:

- вибух, пожежа пилоповітряної суміші в обладнанні і приміщеннях;
- вибух суміші природного газу з повітрям.

Вибухопожежна та пожежна небезпека планованої діяльності характеризується
наявністю таких чинників:

- велика кількість горючої рослинної сировини;
- здатність рослинної сировини створювати вибухонебезпечні пилоповітряні

суміші;
- схильність рослинної сировини до самозаймання або займання від джерела

запалення, можливість самостійного горіння після його вилучення;
- самонагрівання рослинної сировини унаслідок життєдіяльності мікроорганізмів,

що протікає в умовах обмеженого тепловідведення і високої сорбційної здатності
продукту. До самонагрівання схильні майже всі види рослинної сировини, особливо
недосушені;

Вибухи пилу можуть відбуватися за двох обов’язкових умов: достатній об’єм
зваженої або осілої пилоповітряної суміші і джерело спалахування достатньої
потужності. З обладнання найбільш небезпечними є норії, зерносушарки, конвеєри та
вентилятори.

Найпоширеніші місця і причини виникнення можливих аварійних ситуацій:
- норії - пробуксовка, зворотний хід, перекіс норійної стрічки, обрив і удари

ковшей по викривленим трубах норій, зношення підшипників вала приводного барабана
або редуктора, потрапляння сторонніх металевих предметів, розряди статичної
електрики на стрічках;

- повітродувки (вентилятори) - потрапляння сторонніх металевих предметів, знос
підшипників, удари і відрив лопаток;

- сушарки - підвищення температури агента сушіння і зерна, несправність
автоматики; засміченість зерна і обладнання;

- повітроводи - розряди статичної електрики;
- силоси і бункери - зберігання зерна з підвищеною вологістю і засміченістю,

перевищення термінів зберігання, невиконання очисних заходів перед завантаженням,
відсутність (несправність) приладів температурного і газового контролю, проведення
вивантаження зерна, самозаймання, з порушенням заходів безпеки;

- циклони (сепаратори) - потрапляння сторонніх металевих предметів, розряди
статичної електрики.

Основними небезпечними факторами топкових і газового господарства є:
- наявність в обладнанні та трубопроводах природного газу - горючої речовини,

здатного утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші;
- можливість виникнення загазованості території або приміщення топкової в

результаті розгерметизації газопроводу або згасання полум'я пальника і, як наслідок,
вибух, пожежа газоповітряної суміші.
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Для попередження можливості виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій
та запобіганню чи пом’якшенню впливу на довкілля та здоров’я людей планованою
діяльністю передбачається комплекс профілактичних, технологічних, технічних та
організаційних заходів.

Профілактичні заходи направлені на зниження запиленості приміщень і
обладнання, обмеження кількості горючих матеріалів, зосереджених у конструкціях
апаратів і транспортних засобів, а також на запобігання поширенню пожежі.

Технічні та технологічні заходи та системи запобігання та пом’якшення впливу
надзвичайних ситуацій на довкілля передбачають:

- виключення можливості виникнення надзвичайної ситуації шляхом ізоляції
джерел виникнення надзвичайної ситуації  в обладнанні та приміщеннях, застосуванням
магнітного захисту, реле контролю швидкості, датчиків підпору, кінцевих вимикачів,
блокувань й автоблокувань, виробничої й аварійної сигналізації, заземлення й
занулення, засобів захисту від статичної електрики, а також суворою регламентацією
вогневих робіт, умов зберігання сировини, схильних до самозаймання, використанням
термометрії й газового аналізу, дистанційного автоматизованого керування
виробничими процесами, організацією планово-попереджувального ремонту (ППР) ;

- виключення умов утворення вибухонебезпечного середовища у виробничих
приміщеннях застосуванням герметичного встаткування, робочої вентиляції й аспірації,
контролем за відкладеннями пилу (пиловим режимом), використання методу
«індикаторних газів» для виявлення термічної активності рослинної сировини у силосах
та бункерах та ін.

- застосування систем локалізації вибуху в устаткуванні (з використанням
швидкодіючих засувок, вогнезагороджувачів, шлюзових затворів, флегматизаторів
тощо);

- захист устаткування й виробничих приміщень від руйнування при вибуху
застосуванням вибухорозрядників і конструкцій, що легко скидаються, а також
використанням устаткування, розрахованого на тиск вибуху;

Організаційні  заходи передбачають:
- навчання та інструктаж;
- нагляд і контроль стану вибухобезпечності виробництв й об'єктів;
- дотримання технологічного регламенту і надійним контролем за технічним

станом обладнання та споруд;
- розробку  нормативно-технічних документів.

Для попередження можливості виникнення надзвичайних, а також для
запобігання та пом’якшення впливу на довкілля через надзвичайні ситуації на
проектованому об’єкті передбачені наступні основні технічні, технологічні та
організаційні  заходи:

Будівлі забезпечені необхідною кількістю евакуаційних виходів.
У пожежонебезпечних приміщеннях прийняті протипожежні будівельні

конструкції і двері. Двері відкриваються по ходу евакуації людей.
Протипожежні  та  евакуаційні  двері  обладнані  пристроями  для самозачинення

та  ущільненнями  в  притулах. Двері  евакуаційних виходів  не  повинні  мати  запорів,
що  перешкоджають  їх  вільному відкриванню зсередини  без  ключа.

Передбачені наступні системи пожежогасіння:
- внутрішня - від пожежних кранів;
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- зовнішня - від пожежних гідрантів.
Для гасіння можливих пожеж проектом передбачено в будівлі господарського

призначення пожежний пост на 1 автомашину.
На території встановлюється пожежний стенд (з розрахунку один стенд на площу

5000 м2), укомплектований засобами пожежогасіння: вогнегасники пінні – 3 шт., ящик з
піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті
розміром 2 м х 2 м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт.

Будівлі забезпечується первинними заходами пожежогасіння з розрахунку на 200
м2 підлоги 2 вогнегасника. На кожному поверсі норійно-очисної вежі передбачено
встановлення пожежних кранів і пожежних шаф, в кожній шафі по 2 вогнегасника.

Пожежогасіння передбачається із пожежних гідрантів зовнішньої закільцьованої
мережі з подальшим підключенням внутрішньої протипожежної мережі через сполучні
головки.

В будівлях необхідно забезпечити дотримання протипожежних вимог, стандартів,
норм, правил і виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного
нагляду; підтримувати в справному стані пристосування протипожежної охорони і
зв'язку, пожежну техніку, устаткування й інвентар, не допускати їхнє використання не за
призначенням. У цехах повинна бути відпрацьована інструкція правил пожежної
безпеки і у кожнім приміщенні повинна бути схема евакуації людей із приміщення, що
має висіти на видному місці.

Для зниження пожежонебезпеки передбачаються наступні профілактичні заходи:
- регулярне видалення пилу з виробничих приміщень (прибирання);
- аспірація всього працюючого обладнання;
- періодичне очищення повітропроводів від скупчення всередині пилу;
- утримання в справному стані технологічного, транспортного й аспіраційного

обладнання, електроустаткування;
- навчання робітників і технічного персоналу.

Все технологічне, транспортне, аспіраційне обладнання, повітропроводи,
розміщені в приміщеннях з пожежонебезпечними виробництвами, мають заземлення.
Передбачений також загальний контур заземлення.

У вибухонебезпечних і пожеже небезпечних приміщеннях виконується захист від
статичного струму обладнання, трубопроводів та коробів, на яких можливе його
накопичення.

Передбачається блокування технологічного й транспортного обладнання з
аспіраційними установками, а також автоблокування приводів груп обладнання, що
виключає можливість завалів і підпорів продукту при пусках і зупинках.

На норіях передбачена установка реле контролю швидкості і датчиків підпору.
Також передбачено установку вибухорозрядників.

З метою попередження потрапляння металевих предметів в механізми, перед
обладнанням ударної дії та дії тертя ставиться магнітний захист (магнітні сепаратори).

Передбачається закладення прорізів і отворів у перекриттях після встановлення
обладнання і монтажу комунікацій.

У всіх виробничих приміщеннях є аварійне освітлення, необхідне для евакуації
людей, приєднане до мережі, що не залежить від мережі робочого освітлення.

Електричні мережі всіх видів у виробничих приміщеннях захищені від короткого
замикання і перевантажень. На всіх електродвигунах передбачений захист від короткого
замикання.
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У всіх виробничих приміщеннях передбачається автоматична пожежна
сигналізація.

Під'їзди до будівель, виходи і проходи в них, сходові клітини, проходи до
протипожежного інвентарю й засобів пожежогасіння не повинні захаращуватися. Зовні
біля входу в будівлю обладнаний пожежний щит з набором пожежного інвентарю, ящик
з піском.

Зазначені заходи  дозволяють мінімізувати ризик виникнення розглянутих
надзвичайних ситуацій при провадженні планованої діяльності, а також забезпечують
запобігання та пом’якшення впливу можливих надзвичайних ситуацій на довкілля до
допустимого та незначного рівня.

 Згідно з оцінкою ризиків значного негативного впливу на довкілля, зумовленого
вразливістю планованої діяльності до ризиків надзвичайних ситуацій за рахунок
прийнятих заходів не передбачається.
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5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та
об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої

діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з
територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може

поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання
природних ресурсів

Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може
поширитися вплив, в районі розташування підприємства відсутні.

Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення
атмосферного повітря, тобто з врахуванням вкладу інших забруднювачів повітря,
показали відсутність перевищень над нормативами гранично допустимих концентрацій.
Кумулятивний вплив об’єкту планованої діяльності та сусідніх виробничих
підприємств, які є забруднювачами довкілля, є допустимим. Негативний кумулятивний
вплив на довкілля не очікується.

5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби
викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату

Основними факторами впливу на клімат є:
- хімічне забруднення атмосфери;
- теплове забруднення повітряного басейну;
- зміна водного режиму району.
 Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.
Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери допустимий.
Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається.
Зміна водного режиму не планується.
Валовий викид парникових газів від спалювання природного газу в топкових та

зерносушарці, а також від роботи автомобільного та залізничного транспорту
складатиме 840,85984 т/рік.

Планована експлуатація елеватору не матиме  впливу на   клімат, чутливість
діяльності до зміни клімату не очікується.
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5.7. Технологія і речовини, що використовуються

Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з
автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим
відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт.

Очищення зернових передбачено у сепараторах первинної очистки та сепараторах
доочистки, обладнаних комплексними системами аспірації. Сушіння зернових
здійснюється у сушарках, що працюють на природному газі.

Для накопичення і зберігання зернових культур передбачено зерносховище з 6
силосів загальною місткістю 30000 тонн.  Кожна силосна ємкість обладнується
системою аерації, автоматичного вимірювання і контролю температури.

Облік сировини, що надходить і відвантажується, здійснюється на автомобільних
і залізничних вагах.

Контроль якості сировини, що надходить і відпускається,  здійснюється
лабораторією.

Для відвантаження зернових культур у залізничний транспорт передбачено
будівництво нової під’їзної колії, що буде приєднуватись до колії № 3 станції Блотниця.

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої
артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор». Для розміщення технологічного обладнання над свердловиною
запроектована насосна станція першого водопідйому.

Характеристика основних видів сільськогосподарських культур, що поступатиме
на елеватор для очищення, сушіння та тимчасового зберігання, наведена нижче.

Вимоги до пшениці згідно ДСТУ 3768:2010:
- Натура -  730…780г/л
- Вологість - не більше 14,5%;
- Масова частка білка, в перерахунку
 на суху речовину – не менше 10,0%;
- Зернові домішки - не більше 5,0%;
- Смітна домішка - не більше 2,0%;
- Зараженість шкідниками хлібних запасів – не допускається
- кут насипного ухилу -  23…25°;

Вимоги до кукурудзи згідно ДСТУ 4525:2006:
- Натура - 700…820г/л
- Вологість - не більше 15%;
- Масова частка білка, в перерахунку
 на суху речовину – не менше 10,0%;
- Зернові домішки - не більше 2,0%;
- Смітна домішка - не більше 2,0%;
- Зараженість шкідниками хлібних запасів – не допускається
- Кут насипного ухилу -  19…21°;
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6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ,

ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ
ВИКОРИСТОВУВАНІ ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного
середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення
задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом
природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.
До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок,

аналогії.
Методом індукції встановлюють причинні зв'язки предметів і явищ. Індуктивним

методом встановлюються риси подібності і відмінності між об'єктами, робляться перші
спроби узагальнення.

При дедуктивному методі, навпаки, йдуть від загального до часткового.
Індуктивний і дедуктивний методи пов'язані між собою.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт
не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть
якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-
експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з
певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити
прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.
Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість

зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в
отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування
висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку
певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому
прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних
відхилень. Він ґрунтується на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного
об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій
його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням
ймовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись
прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові
прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз;
з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми
моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

При прогнозуванні оцінки впливів на довкілля в даному звіті використовувався
метод математичного моделювання, за допомогою якого можливо кількісно оцінити
величину значень та відносну участь різноманітних впливів.

Прогнозна проектна оцінка впливу на довкілля визначалася як сума прогнозної
фонової оцінки і оцінки впливу проектованого об'єкта.
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався за
методиками, допущеними до використання на території України.

Кількісна оцінка впливу на атмосферне повітря виконана за нормативами чинного
законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме за
значеннями граничнодопустимих концентрацій (ГДК) в атмосферному повітрі житлової
забудови, а також нормативами  гранично допустимих викидів, встановлених Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від
27.06.2006 р.

Автоматизовані розрахунки забруднення атмосфери проведені за програмою
"ЕОЛ", версія 3.5. Розрахункові модулі системи реалізують "Методику розрахунку
концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах
підприємств ОНД-86". Ця програма призначена для оцінки впливу викидів
забруднюючих речовин проектованих і діючих підприємств на забруднення приземного
шару атмосфери.

При прогнозуванні фізичного впливу планованої діяльності на навколишнє
середовищу використані діючі на території України методики розрахунку та нормативні
документи, що встановлюють гранично допустимі рівні впливу (ДБН В.1.1-31:2013
«Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні
норми виробничої загальної та локальної вібрації»).

Аналіз впливу на довкілля при здійсненні планованого будівництва елеватору,
проведений в розділі 5 даного Звіту, показав, що основний вплив планованої діяльності
очікується на атмосферне повітря. Тому оцінка «зони впливу» підприємства, а також
оцінка ризиків розвитку неканцерогенних та канцерогенних ефектів при впливі
планованої реконструкції на навколишнє середовище, визначалися за фактором
забруднення атмосферного повітря.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення виконана
відповідно до «Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від
забруднення атмосферного повітря»», затверджених Наказом МОЗ України, № 184 від
13.04.2007.

«Зона впливу» планованої діяльності визначалася згідно п. 2.19 ОНД-86 на
підставі виконаних розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі.

В якості вихідних даних про стан довкілля використані дані з кліматичної
характеристики району розташування підприємства та фонових концентрацій, надані
Чернігівським обласним центром з гідрометеорології.
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА
ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ,

УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У
ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВІСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Проектними рішеннями передбачається будівництво елеватору по вул. Л.
Українки, 47-а Талалаївського району, Чернігівської області, на території ТОВ «АДМ
ЗНАМЕНЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Аналіз впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та провадження
планованої діяльності з експлуатації елеватору, проведений в розділі 5 даного Звіту,
показав, що значний негативний вплив на довкілля не передбачається. Основний вплив
планованої діяльності передбачений на атмосферне повітря (хімічні та фізичні фактори)
та є допустимим.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з
відходами, вплив на водні, земельні ресурси та ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні
об’єкти, ландшафт допустимий.

При виконанні будівельних робіт та провадження планованої діяльності з
передбачений ряд заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного
впливу на довкілля.

Період будівництва
При проведенні будівельних робіт повинні бути передбачені такі заходи з

охорони навколишнього середовища (поверхневих, підземних вод, ґрунту, рослинного і
тваринного світу, умов життєдіяльності людини, навколишніх об'єктів техногенного
середовища):

- відходи, що утворюються при виконанні будівельних робіт,  повинні зберігатися
у спеціально відведених місцях;

- відходи, що утворюються при виконанні будівельних робіт , повинні вивозитися
в спеціально відведені для цього місця в закритих контейнерах або спеціальним
транспортом, що запобігає розпорошенню сміття під час його транспортування;

- передача відходів, що утворюються при виконанні будівельних робіт,
спеціалізованим організаціям згідно чинного природоохоронного законодавства;

- заборонена робота машин і механізмів вхолосту для попередження додаткового
шумового впливу;

- при проведенні будівельних робіт повинна використовуватися тільки
спеціалізована техніка;

- роботи мають проводитися кваліфікованими будівельно-монтажними
організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та охорони навколишнього
природного середовища;.

Після закінчення будівельно-монтажних робіт по всьому будівельному
майданчику проводитиметься:

- видалення з його меж всіх тимчасових  споруд;
- прибирання від залишків відходів, що утворилися під час виконання будівельних

робіт.
Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища в

період проведення будівельних робіт, покладається на спеціалізовані організації, що
виконують ці роботи.



130

Період експлуатації

Для захисту атмосферного повітря від забруднення викидами забруднюючих
речовин від проектованого технологічного обладнання та забезпечення нормативного
стану повітряного середовища передбачені заходи, направлені на здійснення викидів в
атмосферу у відповідності з граничнодопустимими концентраціями і в мінімальній
кількості, а саме:

- оснащення технологічного обладнання аспіраційними системами з очищенням
запиленого повітря в батарейних циклонах ББЦ-450 та ББЦ-550 з ефективністю
пиловловлення 99 %;

- відвантаження сміття, вловленого в сепараторах, з бункера відходів в
автотранспорт здійснюється за допомогою тканинного рукава, що дозволяє знизити
викид пилу в атмосферне повітря;

- відвантаження зернових в автотранспорт здійснюється за допомогою
тканинного рукава, що дозволяє знизити викид пилу в атмосферне повітря;

- викиди забруднюючих речовин від проектованих джерел відповідають вимогам
«Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних
джерел», затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309.

При експлуатації обладнання передбачається комплекс організаційно-технічних
заходів, направлених на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря:

- додержання  вимог технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки;
- підтримка герметичності обладнання;
- збереження обладнання у справному експлуатаційному стані;
- додержання встановлених нормативів ГДВ забруднюючих речовин в

атмосферному повітрі.

Для зменшення рівня шуму від вентиляційних систем передбачається:
- врахування рівнів звукової потужності при виборі обладнання;
- при виборі обладнання враховані рівні звукової потужності;
- встановлення системи кондиціонування на віброізолятори;
- забезпечення гнучких вставок в місцях з’єднання;
- обмеження швидкісті руху повітря у повітряпроводах і жалюзійних решітках до

рекомендованих параметрів;
- обмеження швидкості руху автотранспорту по майданчику підприємства.

Для попередження забруднення водних об’єктів, а також земельних ресурсів,
проектними рішеннями передбачається:

- прокладка зовнішніх і внутрішніх комунікацій з урахуванням запобігання
можливості витоку води з них у ґрунт і забезпечення контролю комунікацій, їх ремонту,
скидання аварійних вод;

- вертикальне планування ділянки майданчика вирішується з урахуванням
створення найбільш сприятливих умов для водовідведення зливових вод і збереження
природного рельєфу;

- очищення господарсько-побутових стічних вод на локальних очисних
спорудах. Господарсько-побутові стоки підлягають локальній очистці на станції
біологічної очистки RainPark СБО-3.0 виробництва  "StandartPark". Очищені води



131

накопичуються у ємкостях-накопичувачах очищених господарсько-побутових стоків
WasserTank-EN, та транспортується на подальшу очистку 1 раз на 3 дні;

- очищення дощових стічних вод на локальних очисних спорудах. Для очищення
поверхневого стоку від завислих речовин та нафтопродуктів запроектовано локальну
очисну установку ПБМО-1300-60, виробництва фірми «Standartpark» з бай-пасом;

- організація зон санітарної охорони для артезіанської свердловини

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля значного негативного впливу на
довкілля від виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої
діяльності не передбачається.

Протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої
діяльності очікується допустимий вплив на повітряне середовище, водне середовище,
ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері поводження з відходами,
відсутність впливу на стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори,
матеріальні об’єкти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-економічні умови.

У зв’язку з вищенаведеним компенсаційні заходи не передбачаються.
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ

ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ
ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЙ

Згідно з описом і оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через
можливість виникнення надзвичайних ситуацій, наведеним у розділі 5.4.2 даного Звіту,
значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля, зумовленого
вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.

Заходи спрямовані на запобігання та пом’якшення можливих надзвичайних
ситуацій дозволяють виключити виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її
виникнення, запобігти або пом’якшити вплив на довкілля, здоров’я людей та зберегти
матеріальні цінності. Рішення зазначених цілей забезпечується  профілактичними
засобами,  технічними  заходами, системами запобігання та пом’якшення впливу
надзвичайних ситуацій.

Профілактичні заходи на підприємстві направлені на зниження запиленості
приміщень і обладнання, обмеження кількості горючих рідин та матеріалів, а також на
запобігання поширенню пожеж.

Технічні та технологічні заходи, системи запобігання та пом’якшення впливу
надзвичайних ситуацій на довкілля передбачають:

- виключення можливості виникнення надзвичайної ситуації шляхом ізоляції
джерел виникнення надзвичайної ситуації  в обладнанні та приміщеннях, застосуванням
магнітного захисту, реле контролю швидкості, датчиків підпору, кінцевих вимикачів,
блокувань й автоблокувань, виробничої й аварійної сигналізації, заземлення й
занулення, засобів захисту від статичної електрики, а також суворою регламентацією
вогневих робіт, умов зберігання сировини, схильних до самозаймання, використанням
термометрії й газового аналізу, дистанційного автоматизованого керування
виробничими процесами, організацією планово-попереджувального ремонту (ППР) ;

- виключення умов утворення вибухонебезпечного середовища у виробничих
приміщеннях застосуванням герметичного встаткування, робочої вентиляції й аспірації,
контролем за відкладеннями пилу (пиловим режимом), використання методу
«індикаторних газів» для виявлення термічної активності рослинної сировини у силосах
та бункерах та ін.;

- застосування систем локалізації вибуху в устаткуванні (з використанням
швидкодіючих засувок, вогнезагороджувачів, шлюзових затворів, флегматизаторів
тощо);

- захист устаткування й виробничих приміщень від руйнування при вибуху
застосуванням вибухорозрядників і конструкцій, що легко скидаються, а також
використанням устаткування, розрахованого на тиск вибуху;

Організаційні  заходи передбачають:
- навчання та інструктаж;
- нагляд і контроль стану вибухобезпечності виробництв й об'єктів;
- дотримання технологічного регламенту і надійний контроль за технічним

станом обладнання та споруд;
- розробку  нормативно-технічних документів.
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Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних
ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на довкілля чи його
пом’якшення до допустимого рівня.

Згідно з оцінкою ризиків для здоров’я людей та довкілля через можливість
виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої діяльності
на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій, не
передбачається.
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9.  ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ,
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ),

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ

При підготовці Звіту з оцінки впливу на довкілля були виявлені наступні
труднощі:

- відсутність на момент виконання Звіту з оцінки на довкілля нормативно-
методичного забезпечення та стандартів щодо підготовки Звіту.
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10.  УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇЩО НАДІЙШЛИ ДО
УПОВНОВАЖЕНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПІСЛЯ

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Інформування громадськості про намір провадити плановану діяльність щодо
будівництва елеватора одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ
«АДМ Знаменський елеватор» здійснювалось згідно з статей 4 та 5 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
(№ 20195303758/11963 від 04.06.2019 р.), було оприлюднено на офіційному веб-сайті в
мережі Інтернет (http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=27690&tp=1&pg=) 04.06.2019 року
уповноваженого територіального органу – Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації.

Також повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, була оприлюднена шляхом  опублікування в двох друкованих засобах масової
інформації (газета «Чернігівщина» № 22 (735) від 30.05.2019 р. та газета «Деснянка» від
30.05.2019 р.), а також розміщене на дошках оголошень органів місцевого
самоврядування – Рябухівської сільської ради, а також на дошці оголошень магазину
ПП Шакіної О.О.

Згідно з інформацією  від уповноваженого територіального органу (лист
Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА № 06-07/1762 від
04.07.2019 р.) протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля зауважень та
пропозицій до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, від громадських
організацій та окремих громадян не надходило.

Публікація повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, в газеті «Чернігівщина» № 22 (735) від 30.05.2019 р. наведена в додатку 17.

Публікація повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля, в газеті «Деснянка» від 30.05.2019 р. наведена в додатку 18.

Акт щодо розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля, на дошках оголошень Рябухівської сільської ради наведений
в додатку 19.

Акт щодо розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля, на дошці оголошень магазину ПП Шакіної О.О. наведений в
додатку 20.

Фотофіксація місць розміщення Повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля, на дошках оголошень наведена в додатку 21.

Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА № 06-
07/1762 від 04.07.2019 р. щодо відсутності зауважень та пропозицій до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, від громадських організацій та окремих громадян,
наведений в додатку 22.

Платіжне доручення № 3901 від 12/07/2019 за сплату громадського обговорення
наведене в додатку 23.
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11.  СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ
ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ
ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Згідно з  проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час
провадження планованої діяльності, очікується  допустимий вплив на довкілля та
здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин  в атмосферне
повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з
відходами. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження
планованої діяльності не передбачається.

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається програма
моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої
діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.

Під час провадження планованої діяльності з будівництва елеватору передбачена
наступна програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров’я
населення:

Щодо впливу зумовленого викидами забруднюючих речовин в  атмосферне
повітря:

1. проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві
відповідно до «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення
інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», затвердженої наказом
Мінприроди України від 10.02.1995 р. № 7;

2. підготовка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, згідно
«Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються
обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-
підприємців», затвердженої наказом Мінприроди від 09.03.2006 р. № 108, та отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами відповідно до Постанови Кабінету  Міністрів  України  від 13.03.2002  N  302
"Про  затвердження   Порядку проведення та  оплати  робіт,  пов'язаних  з  видачою
дозволів на викиди забруднюючих речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними
джерелами,  обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які
отримали  такі    дозволи"  (із  змінами);

3. проведення перевірки ефективності газоочисного обладнання 1 раз на рік
відповідно до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затвердженої
наказом Мінприроди від 06.02.2009 р. № 52.;

4. здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів, згідно з
заходами щодо здійснення контролю встановленими в  дозволі на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

5. здійснення щорічного контролю якості атмосферного повітря на межі
санітарно-захисної зони підприємства.

Щодо впливу від здійснення операцій у сфері поводження з відходами:
1. забезпечення  належного  збирання,  перевезення та передачі відходів,

утворюваних від планованої діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання,
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оброблення, переробки, утилізації., видалення та захоронення,  а  також  дотримання
правил  екологічної безпеки при поводженні з ними.

2. обов'язковий облік відходів щодо операцій у сфері поводження з відходами на
основі їх класифікації

У зв’язку з відсутністю значного негативного впливу післяпроектний
моніторинг для узгодження вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення,
зменшення, усунення, обмеження впливу планованої діяльності не потрібен.
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12.  РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА
ШИРОКУ АУДИТОРІЮ

Планована діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ
Знаменський елеватор» з будівництва елеватора одночасною ємкістю зберігання 30000
тонн за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. Л. Українки,
47 а, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 року: ст. 3, п. 3, п.п. 1 – буріння з метою
водопостачання та ст. 3, п. 3, п.п. 10 – будівництво залізничних колій. Планована
діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Проектований елеватор призначений для приймання зернової сировини з
автотранспорту, її очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим
відвантаженням споживачу на автомобільний та залізничний транспорт. До складу
об’єктів проектування входять: передзаводська зона, що включає: АПК, автомобільні
ваги та пробовідбірник; виробнича зона, до складу якої входять: силоси для зберігання
зернових, операторська, зерносушарки, вузол приймання зернових з автотранспорту,
вузли відвантаження зернових на автомобільний та залізничний транспорт, вузол
відвантаження відходів очищення на автотранспорт, залізничні ваги, транспортерні
галереї; складська зона; споруди інженерного забезпечення. Очищення зернових
культур передбачено у сепараторах первинної очистки та сепараторах доочистки,
обладнаних комплексними системами аспірації. Сушіння зернових здійснюється у
сушарках, що працюють на природному газі. Для накопичення і зберігання зернових
культур передбачено зерносховище з шести силосів загальною місткістю 30000 тонн.
Кожна силосна ємкість обладнується системою аерації, автоматичного вимірювання і
контролю температури. Режим роботи елеватора – 330 днів на рік.

Для відвантаження зернових культур у залізничний транспорт передбачено
будівництво нової під’їзної колії, що буде приєднуватись до колії № 3 станції Блотниця.
Планованою діяльністю передбачено: укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у
колію № 3 ст. Блотниця та у колію №1, що проектується; укладання скидального вістря з
метою запобігання виходу вагонів на станційні колії; будівництво двох вантажно-
розвантажувальних колій; будівництво двох колійних упорів на колії № 1 та № 2;
освітлення під’їзної колії; встановлення маневрових пристроїв. Повна довжина
проектованих колій – 986,78 м.

Водопостачання об’єкту будівництва передбачається від проектованої
артезіанської свердловини, розташованої в межах земельної ділянки ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор». Водоносний горизонт знаходиться у відкладах харківської
свити палеогену. Потужність водовмісної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердловини – 122
м. Глибина до статичного рівня води – 57 м. Продуктивність свердловини – 8 м3/год.
Плановане середнє добове споживання води - 90 м3, річне – 32,4 тис. м3. Буріння
свердловини передбачається роторним способом з прямою промивкою глинистим
розчином. Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до експлуатації, складений
мілкозернистими пісками, передбачається фільтр довжиною 15 м з розширенням
контуру свердловини навколо фільтру і влаштування гравійної обсипки фільтрової
частини колони. Для розміщення технологічного обладнання над свердловиною
запроектована насосна станція першого водопідйому.
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Результати аналізу впливу на довкілля при виконанні будівельних робіт та
провадження планованої діяльності наведені нижче.

При виконанні підготовчих та будівельних робіт по будівництву елеватору буде
здійснюватися короткочасний вплив на довкілля за рахунок роботі ДВЗ будівельної
техніки, здійснення зварювальних робіт, фарбування металевих поверхонь, здійснення
земельних робіт, утворення відходів при виконанні будівельних робіт.

Валовий викид на період проведення демонтажних та будівельних робіт при
роботі ДВЗ будівельної техніки, земляних, фарбувальних і зварювальних роботах
складатиме 39,26227 т.

Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках нижче нормованих
значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги. Отже, в період
проведення будівельних робіт спеціалізована техніка не зробить шкідливого шумового
впливу на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної санітарно-захисної
зони підприємства та довкілля.

При виконанні будівельних робіт передбачається утворення наступних видів
відходів: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені  (3 клас
небезпеки), брухт чорних металів дрібний інший (3 клас небезпеки), відходи, одержані у
процесах зварювання (3 клас небезпеки), надлишковий ґрунт (4 клас небезпеки), відходи
лакофарбувальних матеріалів (3 клас небезпеки), відходи змішані будівництва та
знесення будівель і споруд (4 клас небезпеки), бій цегли, матеріалів стінових кам’яних
(4 клас небезпеки), відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (4 клас
небезпеки).

При реалізації планованого будівництва елеватору можливі наступні ймовірні
впливи планованої діяльності на фактори довкілля:

- здоров’я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні
концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони
підприємства розміром 100 м складуть менше 1 ГДК (з урахуванням фону), що
відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий неканцерогенний ризик
для здоров’я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами
викидів підприємства, є допустимим, ймовірність виникнення шкідливих ефектів у
населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як «прийнятий».

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних
ділянок) – негативний вплив не передбачається.

- ґрунт – потенційний вплив планованої діяльності на ґрунт та ґрунти не
передбачається. Ряд передбачених заходів дозволяє запобігти забруднення ґрунту.

- вода – прийняті рішення щодо відведення та очищення господарсько-побутових
та поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси.
Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Господарсько-побутові стоки
підлягають локальній очистці на станції біологічної очистки RainPark СБО-3.0
виробництва  "StandartPark". Очищені води накопичуються у ємкостях-накопичувачах та
вивозяться спеціалізованим автотранспортом на очисні споруди. Для очищення
поверхневого стоку від завислих речовин та нафтопродуктів запроектовано локальну
очисну установку ПБМО-1300-60, виробництва фірми «Standartpark» з бай-пасом.

Враховуючи геолого-гідрогеологічні особливості території розміщення
водозабірної свердловини і зважаючи на можливість бурових робіт в зонах обмежень,



140

цим проектом розроблені зони санітарної охорони на експлуатовані водоносні
горизонти з необхідними санітарно-технічними і гігієнічними заходами в них.

- атмосферне повітря – допустимий вплив. Джерелами утворення
забруднюючих речовин на проектованому елеваторі є наступні технологічні процеси т а
операції: очищення, транспортування та перевантаження зернових культур; спалювання
природного газу в двох зерносушарках LAW model SBC 26 LE 2500 та LAW model SBC
17 LE 2500; приймання зернових культур з автотранспорту; відвантаження зернових
культур в автотранспорт та залізничний транспорт; відвантаження відходів очищення в
автотранспорт; зберігання зернових культур в силосах; спалювання природного газу в
топкових АПК та будівлі господарського призначення; спалювання дизельного палива в
дизель-генераторі (аварійне джерело електропостачання); маневрування автотранспорту
по майданчику підприємства; маневрування залізничного транспорту по майданчику
підприємства; робота двигунів внутрішнього згорання навантажувачів; проведення
зварювальних та фарбувальних робіт, робота верстатного обладнання.
Зерноочищувальні сепаратори та башмаки норій оснащуються аспіраційними системами
з очищенням запиленого повітря в батарейних циклонах ББЦ-450 та ББЦ-550 з
ефективністю пиловловлення 99 %.

Концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть встановлені
гранично допустимі нормативи згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України № 309 від 27 червня 2006 року «Про затвердження
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних
джерел».

Валовий викид забруднюючих речовин становитиме 35,76463 т/рік, крім того,
парникові гази – 840,85984 т/рік.

Перевищення величин приземних концентрацій з урахуванням фонового
забруднення атмосферного повітря над нормативами ГДК не спостерігається.

Згідно з додатком 6 «Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від
19.06.96 р. № 173, розмір санітарно-захисної зони для елеваторів становить 100 м.

Найближча житлова забудова розташована:
- в північному напрямку – на відстані 140 м від джерел викидів основного

виробництва;
- в східному напрямку – на відстані 160 м від джерел викидів основного

виробництва;
- в південно-західному напрямку – на відстані 200 м від джерел викидів

основного виробництва.
Тобто нормативна санітарно-захисна зона витримана.
- кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів)

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

- матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну
спадщину – негативних впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної
та культурної спадщини в районі розташування підприємства відсутні.

- ландшафт – негативних впливів не передбачається.
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- соціально-економічні умови – позитивний вплив. Планована діяльність зможе
дати промисловій сфері міста новий поштовх до розвитку, забезпечить нові робочі місця
і соціальні гарантії, створить сприятливу ситуацію для приходу в місто інвестицій.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з
відходами буде носити довгостроковий характер, в той час за рахунок відповідності
діючим нормативам негативного впливу (в тому числі значного) від планованої
діяльності на довкілля за рахунок поводження з відходами не очікується. Вплив на
довкілля, зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, є допустимим.

Транскордонний вплив не передбачається.
Кумулятивний вплив об’єкту планованого будівництва та сусідніх виробничих

підприємств, які є забруднювачами довкілля, є допустимим.

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля протягом виконання
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності очікується
допустимий вплив на повітряне та водне середовище, ґрунти, допустимий вплив,
зумовлений операціями у сфері поводження з відходами, відсутність впливу на стан
фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафти та
позитивний вплив на соціально-економічні умови.

Значного негативного впливу на довкілля від виконання підготовчих і
будівельних робіт та провадження планованої діяльності не передбачається.
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5. Плану3лцьнi обмеження (зони охорони паN,I'rIток к\i_;lы,\iрllоi спадrrtиltи. зOнл1 охороllюваtlоголандrлафту, MelKi iсторичних ареалiв- гrрибереllttti захrlснi .n,lr". саtiirарrttl-захисlii rа iншioxopoнIoBaHi зони) Згiдно ДБН З60-92*,k

1*::ТЗ::О |_o],l""Mi 
ВiДСТаНi ВiД об'сктiв, якi проектуються, до icHy чих будинкiв та споруд

о до ДСП l7j-9(l r<Лепя.,япнi

7. OxopoHloBaHi зонлl iHiKeHepнl|x Ktlпtr ttiltitцiii

2.2- l2:20l 8
lи))

_ 8. Вимоги до необхiдностi проведення iнженерних виишукувань згiдно з державними будilвельниминормамИ лБн A.2.1-1-2008 "IнженерНi вишукування для будiвництва

ll]ництва з л
бr ri

9. Вимоги ЩоДо благоl,строю (в тошt5 чttс;li що.l0 вiдltсlв:tення
благоустрою) перелбачити прое кБ,rаl о},стtэiй))_:

1 1, Вимог,и шодо забе:згlечення необхiдною Ki,rbKicl кl пtiсць ,зберil.ання aI]TOTpaHcllopTy

l2, Виruоги щодо oxopoHt,l к\/-[ьт,\Iрноl'спалш1-1нtt Якщо гl i:r,l
I,I чн(lt,о al.)O lc1.o1]ll ч l{()г к геl]\ .lJ1.1K() в язаниизr,пиtrити Тх I ыlI е в еде н н я l п t]оlядQ-м Qдд-щiдOд-црдЬtцrц дро tý-ц!цад-щ]цЙ{ии орган охорони\,льтr пнпi'

Nl lсltев()го са lla TepptIopil' якоlо ttроводяться :землянiва
,УкDаIни к )l clI

мiс,гобулу- Ball H rI . арх i.гектl,рИ 1.i )IiIl l.-IIt) l]o-
арс l,Ba Tana_raiBct,Koi I)/{A

lис. даrа)
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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 Плугатар 27,4 -8 5 180 90 100 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 0 0 0

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 Будівельні

роботи
1 250 210 300 100 2 0 27,4

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 1 123 0,00745 1 0,00345

143 0,000545 1 0,00025
323 0,0005 1 0,00023

2908 0,6048 1 0,035
328 0,04466 1 0,00535
301 0,3733 1 0,074235
304 0,0014 1 0,00022
303 1,4E-6 1 5,6E-6
330 0,05024 1 0,00736
337 0,49718 1 0,32808

2752 0,0067 1 0,009
2754 0,10483 1 0,05092
616 0,0041 1 0,0056
410 0,00313 1 0,00124
703 0,00035 1 4,2E-5
343 0,024 1 0,000111
344 0,00135 1 0,000625
342 0,00063 1 0,00029



ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин

Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд.
осідання

123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,4 1
143 Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 0,01 1
323 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-

частинки та волокна)
0,02 1

2908 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-
частинки та волокна)

0,3 1

328 Сажа 0,15 1
301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,2 1
304 Азоту(1) оксид (N2O) 0,4 1
303 Аміак 0,2 1
330 Сірки діоксид 0,5 1
337 Оксид вуглецю 5 1
2752 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 1 1
2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 1 1
616 Ксилол 0,2 1
410 Метан 50 1
703 Бенз(а)пирен 0,0001 1
343 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,03 1
344 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 0,2 1
342 Фтористий водень 0,02 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
35 330 342 1
37 301 303 304 330 1

11002 342 344 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



Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
1 Проммайданчик

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

Код р-ни Найменування речовини
123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
143 Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)
323 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

(мікро-частинки та волокна)
2908 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

(мікро-частинки та волокна)
328 Сажа
301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO +

NO2])
304 Азоту(1) оксид (N2O)
303 Аміак
330 Сірки діоксид
337 Оксид вуглецю
2752 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
616 Ксилол
410 Метан
703 Бенз(а)пирен
343 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
344 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
342 Фтористий водень

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
35 330 342 1
37 301 303 304 330 1

11002 342 344 1



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
1 200 200 1000 1000 50 50 0

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. Плугатар 0,5 1 2 3 5 0,5 1 1,5 10 1 1

Результати розрахунку

1003 / 123  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

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,
%

55 30 0,001729 0,004323 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,002121 0,005302 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,004622 0,011554 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,003637 0,009091 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,001264 0,003160 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,002635 0,006587 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,002100 0,005249 90,00 0,50 1 100,00

1104 / 143  Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

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,
%

55 30 0,000125 0,012529 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000154 0,015368 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000335 0,033489 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000264 0,026352 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000092 0,009159 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000191 0,019093 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000152 0,015216 90,00 0,50 1 100,00

3000 / 323  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

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,
%

55 30 0,000115 0,005763 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000141 0,007069 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000308 0,015405 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000242 0,012122 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000084 0,004213 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000176 0,008783 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000140 0,006999 90,00 0,50 1 100,00



3000 / 2908  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

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,
%

55 30 0,017541 0,058470 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,021516 0,071719 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,046885 0,156284 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,036893 0,122976 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,012823 0,042744 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,026730 0,089102 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,021302 0,071007 90,00 0,50 1 100,00

3004 / 328  Сажа

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,
%

55 30 0,002681 0,017875 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,003289 0,021926 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,007167 0,047778 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,005639 0,037595 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,001960 0,013067 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,004086 0,027240 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,003256 0,021708 90,00 0,50 1 100,00

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

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,
%

55 30 0,037204 0,186022 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,045635 0,228175 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,099444 0,497218 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,078249 0,391247 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,027198 0,135989 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,056695 0,283477 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,045182 0,225909 90,00 0,50 1 100,00

4002 / 304  Азоту(1) оксид (N2O)

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,
%

55 30 0,000110 0,000276 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000135 0,000338 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000295 0,000737 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000232 0,000580 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000081 0,000202 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000168 0,000420 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000134 0,000335 90,00 0,50 1 100,00



4003 / 303  Аміак

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,
%

55 30 0,000003 0,000014 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000003 0,000017 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000008 0,000038 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000006 0,000030 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000002 0,000010 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000004 0,000021 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000003 0,000017 90,00 0,50 1 100,00

5001 / 330  Сірки діоксид

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,
%

55 30 0,003689 0,007377 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,004524 0,009049 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,009859 0,019719 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,007758 0,015516 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,002697 0,005393 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,005621 0,011242 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,004480 0,008959 90,00 0,50 1 100,00

6000 / 337  Оксид вуглецю

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,
%

55 30 0,164424 0,032885 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,201683 0,040337 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,439489 0,087898 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,345821 0,069164 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,120200 0,024040 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,250564 0,050113 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,199680 0,039936 90,00 0,50 1 100,00

11000 / 2752  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

55 30 0,004511 0,004511 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,005533 0,005533 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,012056 0,012056 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,009487 0,009487 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,003297 0,003297 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,006874 0,006874 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,005478 0,005478 90,00 0,50 1 100,00



11000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

55 30 0,025520 0,025520 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,031302 0,031302 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,068211 0,068211 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,053674 0,053674 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,018656 0,018656 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,038889 0,038889 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,030992 0,030992 90,00 0,50 1 100,00

11030 / 616  Ксилол

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,
%

55 30 0,002807 0,014033 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,003443 0,017213 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,007502 0,037508 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,005903 0,029514 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,002052 0,010258 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,004277 0,021384 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,003408 0,017042 90,00 0,50 1 100,00

12000 / 410  Метан

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,
%

55 30 0,000621 0,000012 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000762 0,000015 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,001661 0,000033 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,001307 0,000026 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000454 0,000009 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000947 0,000019 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000755 0,000015 90,00 0,50 1 100,00

13101 / 703  Бенз(а)пирен

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,
%

55 30 0,000021 0,210491 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000026 0,258189 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000056 0,562623 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000044 0,442712 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000015 0,153877 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000032 0,320766 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000026 0,255625 90,00 0,50 1 100,00



16000 / 343  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

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,
%

55 30 0,000056 0,001854 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000068 0,002275 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000149 0,004956 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000117 0,003900 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000041 0,001356 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000085 0,002826 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000068 0,002252 90,00 0,50 1 100,00

16000 / 344  Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

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,
%

55 30 0,000313 0,001566 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000384 0,001921 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000837 0,004186 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000659 0,003294 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000229 0,001145 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000477 0,002387 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000380 0,001902 90,00 0,50 1 100,00

16001 / 342  Фтористий водень

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,
%

55 30 0,000145 0,007267 310,00 1,00 1 100,00
230 57 0,000178 0,008914 270,00 0,50 1 100,00
431 190 0,000388 0,019424 180,00 0,50 1 100,00
478 210 0,000306 0,015284 180,00 1,00 1 100,00
-158 233 0,000106 0,005312 0,00 2,00 1 100,00
252 322 0,000221 0,011074 100,00 0,50 1 100,00
232 365 0,000177 0,008825 90,00 0,50 1 100,00

Група сумації 31

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,
%

55 30 0,00E+000 0,193399 310,00 1,00 1 50,97
230 57 0,00E+000 0,237224 270,00 0,50 1 50,97
431 190 0,00E+000 0,516937 180,00 0,50 1 50,97
478 210 0,00E+000 0,406763 180,00 1,00 1 50,97
-158 233 0,00E+000 0,141382 0,00 2,00 1 50,97
252 322 0,00E+000 0,294719 100,00 0,50 1 50,97
232 365 0,00E+000 0,234868 90,00 0,50 1 50,97



Група сумації 35

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,
%

55 30 0,00E+000 0,014644 310,00 1,00 1 66,50
230 57 0,00E+000 0,017963 270,00 0,50 1 66,50
431 190 0,00E+000 0,039142 180,00 0,50 1 66,50
478 210 0,00E+000 0,030800 180,00 1,00 1 66,50
-158 233 0,00E+000 0,010705 0,00 2,00 1 66,50
252 322 0,00E+000 0,022316 100,00 0,50 1 66,50
232 365 0,00E+000 0,017784 90,00 0,50 1 66,50

Група сумації 37

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,
%

55 30 0,00E+000 0,193689 310,00 1,00 1 25,75
230 57 0,00E+000 0,237579 270,00 0,50 1 25,75
431 190 0,00E+000 0,517711 180,00 0,50 1 25,75
478 210 0,00E+000 0,407372 180,00 1,00 1 25,75
-158 233 0,00E+000 0,141594 0,00 2,00 1 25,75
252 322 0,00E+000 0,295160 100,00 0,50 1 25,75
232 365 0,00E+000 0,235220 90,00 0,50 1 25,75

Група сумації 11002

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,
%

55 30 0,00E+000 0,008833 310,00 1,00 1 54,86
230 57 0,00E+000 0,010835 270,00 0,50 1 54,86
431 190 0,00E+000 0,023610 180,00 0,50 1 54,86
478 210 0,00E+000 0,018578 180,00 1,00 1 54,86
-158 233 0,00E+000 0,006457 0,00 2,00 1 54,86
252 322 0,00E+000 0,013461 100,00 0,50 1 54,86
232 365 0,00E+000 0,010727 90,00 0,50 1 54,86
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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 Плугатар 27,4 -8 5 180 90 100 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 0 0 0

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин

Код
міста

Код
пром.
майд.

Код
дже-
рела

Найменування
джерела

Код моделі
або кут між
віссю OX і
довжиною

площадного

Коеф.
рельєфу

Коорд. точкового або
початку лінійного

джерела або центру
симетрії площадного

Коорд. кінця лінійного
або довжина та

ширина площадного
чи точкового з прямок.

гирлом

Висота
джерела,

м

Діаметр точкового або
площадного 2-го типу
чи швидкість виходу

ПГВС(Wo) для
лінійного, (для

Витрата ПГВС,
(для площ. 1-го

типу - 0)

Температура
ПГВС

(град. C)

Клас
небезпеки

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0)
1 1 1 Труба 444 1 243 206 43 0,4 1,67 27,4 4

2 Труба 444 1 246 205 43 0,4 1,67 27,4 4
3 Труба 444 1 241 206 43 0,5 2,5 27,4 4
4 Труба 444 1 242 202 43 0,5 2,5 27,4 4
5 Труба 444 1 241 205 43 0,5 2,5 27,4 4
6 Труба 444 1 241 205,5 43 0,5 2,5 27,4 4
7 Труба 444 1 245 206 43 0,5 2,5 27,4 4
8 Труба 444 1 244 206 43 0,5 2,5 27,4 4
9 Труба 444 1 245 207 43 0,5 2,5 27,4 4

10 Труба 444 1 247 206,5 43 0,5 2,5 27,4 4
11 Труба 444 1 242 201 43 0,4 1,67 27,4 4
12 Труба 444 1 241 205 43 0,4 1,67 27,4 4
13 Труба 444 1 249 191 28 1 10 35 4
14 Труба 444 1 249 190 28 1 10 35 4
15 Труба 444 1 249 189 28 1 10 35 4
16 Труба 444 1 238 187 28 1 10 35 4
17 Труба 444 1 238 190 28 1 10 35 4
18 Неорганізоване 1 243 244 0,5 0,5 2 0 27,4 4
20 Неорганізоване 1 242 181 0,5 0,5 2 0 27,4 4
21 Неорганізоване 1 245 176 0,5 0,5 2 0 27,4 4
23 Неорганізоване 1 241 267 0,5 0,5 2 0 27,4 4
26 Неорганізоване 1 321 196 0,5 0,5 10 0 27,4 4
27 Неорганізоване 1 296 196 0,5 0,5 10 0 27,4 4
28 Неорганізоване 1 271 196 0,5 0,5 10 0 27,4 4
29 Неорганізоване 1 217 196 0,5 0,5 10 0 27,4 4
30 Неорганізоване 1 192 196 0,5 0,5 10 0 27,4 4
31 Неорганізоване 1 167 196 0,5 0,5 10 0 27,4 4
32 Неорганізоване 1 262 210 0,5 0,5 10 0 27,4 4
33 Неорганізоване 1 256 204 0,5 0,5 10 0 27,4 4



34 Неорганізоване 1 233 204 0,5 0,5 10 0 27,4 4
35 Неорганізоване 1 227 210 0,5 0,5 10 0 27,4 4
36 Труба 444 1 30 230 7,5 0,125 0,05 100 4
37 Труба 444 1 321 258 2,4 0,06 0,015 100 4
38 Труба 444 1 385 235 2 0,1 0,314 450 4
39 Пересувне 1 77 218 20 50 2 0 27,4 4
40 Пересувне 1 163 175 5 50 2 0 27,4 4
41 Пересувне 1 217 253 20 30 2 0 27,4 4
42 Труба 444 1 215 241 10 0,5 2,5 27,4 4

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 10417 0,6672 1 0,0463

2 10417 0,6672 1 0,0463
3 10417 1,5 1 0,104167
4 10417 1,5 1 0,104167
5 10417 1,5 1 0,104167
6 10417 1,5 1 0,104167
7 10417 1,5 1 0,104167
8 10417 1,5 1 0,104167
9 10417 1,5 1 0,104167

10 10417 1,5 1 0,104167
11 10417 0,448 1 0,033
12 10417 0,448 1 0,033
13 10417 0,28197 1 0,06527

301 0,87568 1 0,2027
337 2,30443 1 0,53343

14 10417 0,28197 1 0,06527
301 0,87568 1 0,2027
337 2,30443 1 0,53343

15 10417 0,28197 1 0,06527
301 0,87568 1 0,2027
337 2,30443 1 0,53343

16 10417 0,27883 1 0,06297
301 1,19087 1 0,26894
337 3,13388 1 0,70774

17 10417 0,27883 1 0,06297
301 1,19087 1 0,26894
337 3,13388 1 0,70774

18 10417 0,13572 1 0,0377
20 10417 0,13572 1 0,0377
21 10417 0,13572 1 0,0377
23 2902 0,06786 1 0,0377
26 10417 0,001566 1 0,00435
27 10417 0,001566 1 0,00435
28 10417 0,001566 1 0,00435
29 10417 0,001566 1 0,00435
30 10417 0,001566 1 0,00435
31 10417 0,001566 1 0,00435



32 10417 0,001566 1 0,00435
33 10417 0,001566 1 0,00435
34 10417 0,001566 1 0,00435
35 10417 0,001566 1 0,00435
36 301 0,09737 1 0,00603

337 0,34774 1 0,02152
37 301 0,02738 1 0,00169

337 0,0978 1 0,00605
38 301 0,01644 1 0,07782

304 0,01162 1 0,05501
337 0,01793 1 0,085
703 1,88E-8 1 8,77E-8

39 301 0,0182 1 0,06594
304 7E-5 1 0,00025
337 0,02112 1 0,07602
703 2E-5 1 6E-5

40 301 0,0665 1 0,01847
304 0,00124 1 0,00034
337 0,045 1 0,0125
703 3E-5 1 8,33E-6

41 301 0,01696 1 0,00471
304 7E-5 1 2E-5
337 0,03258 1 0,00905
703 1,8E-5 1 5E-6

42 301 0,0135 1 0,000625
337 0,0665 1 0,00308

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

10417 Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок (мікро-частинки та
волокна)

0,2 1

301 Оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO + NO2])

0,2 1

304 Азоту(1) оксид (N2O) 0,4 1
337 Оксид вуглецю 5 1
703 Бенз(а)пирен 0,0001 1



ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин

Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту
спостереження

Конц.
(у долях ГДК)

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ

Завдання на розрахунок.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
1 Проммайданчик

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

Код р-ни Найменування речовини
2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

(мікро-частинки та волокна)
10417 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

(мікро-частинки та волокна)
301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO +

NO2])
304 Азоту(1) оксид (N2O)
337 Оксид вуглецю
703 Бенз(а)пирен

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій.
Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків.
N Коорд. центра сим. Довжина,

м
Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн.

вісі OX загальної
Ознака

п/п X, м Y, м вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони
1 200 200 1000 1000 50 50 0

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. Плугатар 0,5 1 2 3 5 0,5 1 1,5 10 5 1



Результати розрахунку

Концентрації у заданих точках

3000 / 2902  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

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,
%

55 30 0,028062 0,056124 310,00 5,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
230 57 0,046539 0,093078 270,00 2,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
431 190 0,050563 0,101127 200,00 3,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
478 210 0,035115 0,070230 190,00 3,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
-158 233 0,012908 0,025815 0,00 2,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
252 322 0,168521 0,337042 100,00 1,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
232 365 0,146892 0,293785 80,00 1,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3000 / 10417  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)

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,
%

55 30 0,029690 0,148452 320,00 0,32 21 28,15 20 28,10 18 19,38 4 1,57 7 1,57
230 57 0,068449 0,342244 280,00 1,00 21 38,51 20 34,96 18 16,04 13 0,69 14 0,68
431 190 0,042542 0,212710 180,00 0,32 21 29,69 20 29,25 18 22,83 26 1,08 4 1,03
478 210 0,032148 0,160741 180,00 0,32 21 25,61 20 25,55 18 25,27 3 1,46 6 1,46
-158 233 0,015979 0,079897 0,00 0,96 18 19,46 20 16,73 21 16,06 13 2,82 14 2,81
252 322 0,090496 0,452479 100,00 1,00 18 54,32 20 20,44 21 18,36 35 0,55 34 0,55
232 365 0,056082 0,280412 90,00 1,00 18 43,60 20 21,76 21 20,35 16 0,98 17 0,98

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])

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,
%

55 30 0,044067 0,220335 280,00 1,80 39 98,72 36 0,68 40 0,53 41 0,07 42 0,00
230 57 0,044555 0,222775 230,00 1,80 39 68,26 40 30,30 36 1,44 41 0,00 42 0,00
431 190 0,067514 0,337569 220,00 5,39 38 98,89 37 1,11 41 0,00 39 0,00 42 0,00
478 210 0,058006 0,290031 190,00 5,39 38 86,51 39 8,03 41 3,35 37 1,26 36 0,38
-158 233 0,053365 0,266823 0,00 1,80 39 50,37 38 17,93 17 5,08 40 4,98 16 4,92
252 322 0,041523 0,207615 30,00 5,39 38 99,44 37 0,56 15 0,00 14 0,00 13 0,00
232 365 0,036562 0,182811 40,00 5,39 38 98,94 37 1,06 13 0,00 14 0,00 15 0,00

4002 / 304  Азоту(1) оксид (N2O)

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,
%

55 30 0,022748 0,056870 330,00 8,55 38 100,00 40 0,00 41 0,00 39 0,00 0 0,00
230 57 0,050453 0,126133 310,00 8,55 38 100,00 41 0,00 40 0,00 39 0,00 0 0,00
431 190 0,106868 0,267171 220,00 5,70 38 100,00 41 0,00 39 0,00 40 0,00 0 0,00
478 210 0,081484 0,203710 200,00 5,70 38 99,99 41 0,00 39 0,00 40 0,00 0 0,00
-158 233 0,014362 0,035905 0,00 2,00 38 97,62 39 1,59 40 0,73 41 0,06 0 0,00
252 322 0,069287 0,173219 30,00 8,55 38 100,00 41 0,00 40 0,00 39 0,00 0 0,00
232 365 0,062801 0,157001 40,00 8,55 38 100,00 41 0,00 40 0,00 39 0,00 0 0,00



6000 / 337  Оксид вуглецю

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,
%

55 30 0,156452 0,031290 320,00 1,11 16 17,61 17 17,55 38 13,81 14 13,24 15 13,24
230 57 0,103880 0,020776 230,00 1,11 39 71,52 40 22,83 36 5,59 41 0,05 42 0,00
431 190 0,165913 0,033183 220,00 5,00 38 96,36 37 3,63 41 0,00 39 0,00 42 0,00
478 210 0,174007 0,034801 180,00 1,00 39 15,41 17 15,09 16 14,75 13 11,38 14 11,30
-158 233 0,195338 0,039068 0,00 1,11 39 33,52 17 10,52 16 10,32 38 9,64 13 7,92
252 322 0,107119 0,021424 100,00 1,00 41 20,82 16 19,48 17 19,14 15 11,88 14 11,80
232 365 0,137563 0,027513 90,00 1,00 16 19,15 17 18,99 41 18,50 15 13,23 14 13,18

13101 / 703  Бенз(а)пирен

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,
%

55 30 0,000026 0,255112 280,00 2,00 39 99,77 40 0,18 41 0,05 38 0,00 0 0,00
230 57 0,000022 0,215455 230,00 2,00 39 82,89 40 17,11 41 0,00 38 0,00 0 0,00
431 190 0,000010 0,101694 180,00 8,55 39 81,51 40 18,10 41 0,39 38 0,00 0 0,00
478 210 0,000010 0,104058 180,00 8,55 39 85,98 40 10,08 41 3,92 38 0,01 0 0,00
-158 233 0,000017 0,170221 0,00 2,00 39 92,17 40 4,31 41 3,48 38 0,04 0 0,00
252 322 0,000022 0,222103 150,00 2,00 39 99,78 40 0,13 41 0,09 38 0,00 0 0,00
232 365 0,000020 0,196889 140,00 2,00 39 99,95 40 0,05 41 0,00 38 0,00 0 0,00
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№22(735), 30 травня 2019 року передплатний індекс  94502 вартість передплати на півроку - 84,35 грн Суспільство10
Додаток 2  

до Порядку передачі документації  
для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля

_________________________________
(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 підля-

гає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР», код ЄДРПОУ 33603800

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, 
ім’я та по батькові фізичної особи – під-
приємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника подат-
ків та офіційно повідомили про це відпо-
відному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити пла-
нову діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

1.Інформація про суб’єкта 
господарювання

27405, Кіровоградська обл., м. 
Знам’янка, вул. Осадчого, буд. 95, тел. 
+38 (05233) 2-46-31, +38 (05233) 2-22-52

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фі-
зичної особи – підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2.Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*.

П л а н о в а н а  д і я л ь н і с т ь ,  ї ї 
характеристика.

Планованою діяльністю передбача-
ється будівництво елеватора одночас-
ною ємкістю зберігання 30000 тонн на 
території ТОВ «АДМ Знаменський елева-
тор». Технологічний процес складається 
з наступних етапів: приймання зернових 
культур з автомобільного транспорту, їх 
очищення та сушіння, зберігання у сило-
сах, відвантаження зернових культур на 
автомобільний та залізничний транспорт.

Для відвантаження зернових куль-
тур на залізничний транспорт плану-
ється будівництво під’їзної залізничної 
колії на станції Блотниця Регіональної 
філії «Південна залізниця» АТ «Українська 
залізниця».

Водопостачання об’єкту будівництва 
передбачається від проектованої арте-
зіанської свердловини, розташованої в 
межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Зна-
менський елеватор». 

Технічна альтернатива 1
Відвантаження сільськогосподар-

ських культур тільки в автотранспорт. 
Технічна альтернатива 1 є недоцільною 
з економічної та технологічної точки 
зору, оскільки застосування залізнич-
ного транспорту є більш економічно ви-
гіднішим за автомобільні перевезення за 
рахунок відносно дешевшої вартості пе-
ревезень, високої вантажопідйомності 
залізничного транспорту, стабільності 
роботи залізниці, що не залежить від по-
годних умов.

Технічна альтернатива 2
Забезпечення потреби підприємства 

у воді на господарсько-побутові, вироб-
ничі та протипожежні потреби привоз-
ною водою. Технічна альтернатива 2 є 
недоцільною з економічної точки зору, 
оскільки потребує більших матеріальних 
затрат на закупівлю на транспортування 
привозної води у порівнянні з викорис-
танням води з власної артезіанської 
свердловини.

* Суб’єкт господарювання має право 
розглядати більше технічних та територі-
альних альтернатив.

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої 
діяльності: 

Будівництво елеватору передба-
чається на земельній ділянці площею 
5,6054 га, розташованій за адресою: 
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. 
Плугатар, вул. Л. Українки, 47-а, що зна-
ходиться у власності ТОВ «АДМ Знамен-
ський елеватор». Цільове призначення 
земельної ділянки – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допо-

міжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. В даний час на зазначе-
ному майданчику виробнича та інша ді-
яльність не здійснюється.

Будівництво під’їзної колії здій-
снюється частково в межах земельної 
ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елева-
тор», частково – на земельній ділянці АТ 
«Укрзалізниця».

Буріння артезіанської свердловини, 
призначеної для водопостачання під-
приємства, передбачено в межах зе-
мельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський 
елеватор». 

Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не роз-

глядаються. Місце проведення плано-
ваної діяльності обумовлено наявністю 
вільних площ під будівництво елеватору, 
а також можливістю будівництва під’їзної 
залізничної колії для відвантаження зер-
нових культур.

Місце буріння свердловини обумов-
лено оптимальними гідрогеологічними 
умовами водозабору, його продуктив-
ністю і якісними показниками підземних 
вод.

4.Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Провадження планованої діяльності 
сприятиме забезпеченню споживачів 
якісної продукцією, забезпеченню місце-
вого населення робочими місцями, збіль-
шенню надходжень грошових коштів у 
бюджет села, району та області. 

Будівництво під’їзної колії для відван-
таження зернових культур в залізничні 
вагони спрямоване на ефективне функ-
ціонування підприємства, його економіч-
ний розвиток, стабільне забезпечення 
споживачів продукцією. 

Видобування питних підземних вод 
забезпечує підприємство водою на 
господарсько-побутові та виробничі 
потреби.

Проектовані об’єкти відповідають ви-
могам з охорони праці та техніки без-
пеки, пожежної безпеки згідно з чинними 
нормативними документами. 

5.Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжини, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Проектований елеватор призначе-
ний для приймання зернової сировини 
з автотранспорту, її очищення, сушіння, 
накопичення і зберігання з подальшим 
відвантаженням споживачу на автомо-
більний та залізничний транспорт. До 
складу об’єктів проектування входять: 
передзаводська зона, що включає: АПК, 
автомобільні ваги та пробовідбірник; ви-
робнича зона, до складу якої входять: 
силоси для зберігання зернових, опе-
раторська, зерносушарки, вузол при-
ймання зернових з автотранспорту, вузли 
відвантаження зернових на автомобіль-
ний та залізничний транспорт, вузол 
відвантаження відходів очищення на ав-
тотранспорт, залізничні ваги, транспор-
терні галереї; складська зона; споруди 
інженерного забезпечення. Очищення 
зернових передбачено у сепараторах 
первинної очистки та сепараторах до-
очистки, обладнаних комплексними 
системами аспірації. Сушіння зернових 
здійснюється у сушарках, що працюють 
на природному газі. Для накопичення і 
зберігання зернових культур передба-
чено зерносховище з шести силосів за-
гальною місткістю 30000 тонн. Кожна 
силосна ємкість обладнується системою 
аерації, автоматичного вимірювання і 
контролю температури. Режим роботи 
елеватора – 330 днів на рік.

Для відвантаження зернових культур 
у залізничний транспорт передбачено 
будівництво нової під’їзної колії, що при-
микатиме до колії № 3 станції Блотниця. 
Планованою діяльністю передбачено: 
укладання двох стрілочних переводів 
марки 1/9 у колію № 3 ст. Блотниця та у 
колію №1, що проектується; укладання 
скидального вістря з метою запобігання 
виходу вагонів на станційні колії; будів-
ництво двох вантажно-розвантажуваль-
них колій; будівництво двох колійних 
упорів на колії № 1 та № 2; освітлення 
під’їзної колії; встановлення маневрових 
пристроїв. Повна довжина проектованих 
колій – 986,78 м.

Водопостачання об’єкту будівництва 
передбачається від проектованої арте-
зіанської свердловини, розташованої в 
межах земельної ділянки ТОВ «АДМ Зна-
менський елеватор». Водоносний гори-
зонт знаходиться у відкладах харківської 
свити палеогену. Потужність водовміс-
ної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердло-
вини – 122 м. Глибина до статичного рівня 
води – 57 м. Продуктивність свердловини 
– 8 м3/год. Плановане середнє добове 
споживання води - 90 м3, річне – 32,4 тис. 
м3. Буріння свердловини передбачається 
роторним способом з прямою промив-
кою глинистим розчином. Враховуючи, 
що водоносний горизонт, намічений до 
експлуатації, складений мілкозернис-
тими пісками, передбачається фільтр 
довжиною 15 м з розширенням кон-
туру свердловини навколо фільтру і вла-
штування гравійної обсипки фільтрової 
частини колони. Для розміщення техно-

логічного обладнання над свердловиною 
запроектована насосна станція першого 
водопідйому.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами:

Екологічні обмеження встановлю-
ються згідно нормативам діючого законо-
давства в сфері охорони навколишнього 
природного середовища, виконання 
вимог щодо раціонального використання 
природних ресурсів та охорони надр, до-
тримання умов спеціального водокорис-
тування, дотримання вимог та виконання 
заходів в межах поясів зон санітарної 
охорони. Санітарно-епідеміологічні об-
меження – дотримання меж санітарно-
захисних зон, дотримання нормативів 
гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі, шумового, іонізуючого та раді-
аційного впливу. Обмеженнями впливу 
на рослинний і тваринний світ є законо-
давчі вимоги щодо збереження біорізно-
маніття об’єктів рослинного і тваринного 
світу; недопустимість погіршення серед-
овища існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; запобігання 
небажаним змінам природних рослин-
них угруповань та негативному впливу 
на них господарської діяльності. Основні 
обмеження, пов’язані із здійсненням ді-
яльності, стосуються наступних соціаль-
них питань: здоров’я населення та його 
безпеки, стурбованості людей можли-
вим негативним впливом на навколишнє 
середовище, впливу на зони відпочинку, 
використання земель. 

«Державними санітарними прави-
лами планування та забудови населе-
них пунктів», затвердженими наказом 
МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173, 
для елеваторів встановлена нормативна 
санітарно-захисна зона розміром 100 м. 
Санітарно-захисна зона для залізничних 
ліній становить 100 м. 

Для проектованої свердловини вста-
новлюються наступні радіуси поясів зони 
санітарної охорони: перший пояс – 15 м, 
другий пояс – 67 м, третій пояс – вверх 
проти потоку – 710 м, вниз за потоком – 
360 м.

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження анало-

гічні обраному варіанту впровадження 
діяльності.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження (окрім 

зон санітарної охорони артезіанської 
свердловини) аналогічні обраному варі-
анту впровадження діяльності.

щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються у зв’язку з відсут-

ністю територіальних альтернатив. 
7. Необхідна еколого-інженерна 

підготовка і захист території за 
альтернативами:

Топографо-геодезичні, інженерно-
геологічні, гідрогеологічні вишукування в 
необхідному обсязі згідно вимог чинного 
законодавства.

Проектні рішення в період будівни-
цтва та експлуатації повинні забезпечу-
вати раціональне використання водних 
та земельних ресурсів, повинні бути пе-
редбачені заходи проти дії підтопленню, 
просіданню, активізації інших екзогенних 
процесів, а також охоронні, відновлювані, 
захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист 

території аналогічні обраному варіанту 
впровадження діяльності.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист 

території аналогічні обраному варіанту 
впровадження діяльності.

щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються у зв’язку з відсут-

ністю територіальних альтернатив. 
8. Сфера, джерела та види можли-

вого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяль-

ності на довкілля включають:
– на клімат і мікроклімат: вплив не 

передбачається.
– на атмосферне повітря: допусти-

мий вплив. Джерелами забруднення 
атмосферного повітря під час експлуа-
тації проектованого елеватору є процеси 
приймання зернових культур з автотран-
спорту, їх очищення та сушіння, збері-
гання, транспортування та відвантаження 
в залізничний на автомобільний тран-
спорт, а також допоміжні об’єкти: топкові, 
дизель-генератор, майстерня, авто-
мобільний та залізничний транспорт. З 
метою зниження викидів пилу від техно-
логічного устаткування передбачається 
встановлення аспіраційного обладнання, 
до складу якого входять батарейні уста-
новки циклонів з шлюзовими затворами 
та вентиляторами. Очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюючих ре-
човин на межі санітарно-захисної зони 
підприємства та межі найближчої жит-
лової забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря не 
перевищуватимуть нормативів гранично 
допустимих концентрацій. Під час вико-
нання будівельно-монтажних робіт пе-
редбачається незначний короткочасний 
вплив на атмосферне повітря при здій-
сненні земляних, фарбувальних, зва-
рювальних робіт, роботі спеціалізованої 

техніки.
– гідрогеологічне середовище: вра-

ховуючи умови видобутку підземних вод 
та прийняті природоохоронні заходи 
щодо захисту водоносного горизонту, 
негативних впливів на гідрогеологічне 
середовище не очікується. 

– земельні ресурси, ґрунти: тимча-
совий допустимий вплив під час прове-
дення земляних робіт при будівництві 
споруд елеватору, під’їзної залізничної 
колії та бурінні свердловини.

– поверхневі водні об’єкти, підземні 
води: допустимий вплив. Проектними рі-
шеннями передбачається очищення гос-
подарсько-побутових стоків на локальних 
очисних спорудах з подальшим вивезен-
ням спеціалізованими підприємствами. 
Очищення дощових стоків передбачено 
на локальних очисних спорудах дощо-
вого стоку з подальшим використанням 
води для поливу зелених насаджень.

– рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: вплив не передбачається.

– навколишнє соціальне середовище 
(населення): позитивний вплив. Важли-
вим із соціально-економічних факторів 
є поповнення місцевого бюджету, забез-
печення зайнятості місцевого населення.

– навколишнє техногенне середо-
вище: негативного впливу на цивільно-
житлові та промислові об’єкти, наземні 
та підземні споруди, а також на соціальну 
організацію території (включаючи зони 
рекреації та культурні ландшафти) не 
передбачається. 

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля аналогічні обраному 
варіанту впровадження діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля аналогічні обраному 
варіанту впровадження діяльності. 

щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються у зв’язку з відсут-

ністю територіальних альтернатив. 
9. Належність планованої діяль-

ності до першої чи другої категорії  
видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля  
та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і  
частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

Будівництво водозабірної свердло-
вини для водозабезпечення потреб еле-
ватору одночасною ємкістю зберігання 
30000 тонн на території ТОВ «АДМ Зна-
менський елеватор» відноситься до дру-
гої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно ст. 3, п. 3, п.п. 1 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» 
(буріння з метою водопостачання).

Будівництво під’їзної залізничної колії 
на станції Блотниця Регіональної філії 
«Південна залізниця» АТ «Українська за-
лізниця» відноситься до другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля згідно ст. 
3, п. 3, п.п. 10 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» (будівництво заліз-
ничних колій).

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати не-
гативного транскордонного впливу (за-
чеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного 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 рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповідності 
із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року. Зокрема, планується провести 
дослідження із впливу планованої діяль-
ності на повітря, ґрунт, надра, поверхневі 
та ґрунтові води, флору і фауну району 
розміщення об’єкту. 

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

Планована суб’єктом господарю-
вання 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 проце-
дура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскор-
донного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати ана-
лізу, 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 прова-
дження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість на-
давати будь-які зауваження і пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Деталь-
ніше про процедуру громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про поча-
ток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій 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 робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку 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 про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна ін-
формація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде:

1. Дозвіл на виконання будівельних 
робіт

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

що видається Управлінням Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Чер-
нігівській обл.

(орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

2 .  Д о з в і л  н а  с п е ц і а л ь н е 
водокористування

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державним агентством 
водних ресурсів України.

(орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

15.Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департаменту екології та природних 
ресурсів Чернігівської обласної держав-
ної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. 
Миру, 14. 

e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел. +38 
(0462) 67-48-72

Контактна особа – Ганжа Валентина 
Юріївна.

(найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна 
особа)

mailto:deko_post@cg.gov.ua
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У Чернігові облаштують новий сквер

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АДМ ЗНАМЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», код ЄДРПОУ 33603800
(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, 

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому ор-
гану і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити 
планову діяльність та оцінку ї ї впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
27405, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Осадчого, 

буд. 95, тел. +38 (05233) 2-46-31, +38 (05233) 2-22-52
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адре-
са), контактний номер телефону)

Планована діяльність, ї ї характеристика, технічні альтер-
нативи*.

2. Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається будівництво еле-

ватора одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на території 
ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». Технологічний процес скла-
дається з наступних етапів: приймання зернових культур з ав-
томобільного транспорту, їх очищення та сушіння, зберігання у 
силосах, відвантаження зернових культур на автомобільний та 
залізничний транспорт.

Для відвантаження зернових культур на залізничний тран-
спорт планується будівництво під’їзної залізничної колії на стан-
ції Блотниця Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укра-
їнська залізниця».

Водопостачання об’єкта будівництва передбачається від 
проектованої артезіанської свердловини, розташованої в межах 
земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор».

ТехнічнА АльТеРнАТиВА 1
Відвантаження сільськогосподарських культур тільки в авто-

транспорт. Технічна альтернатива 1 є недоцільною з економічної 
та технологічної точки зору, оскільки застосування залізничного 
транспорту є більш економічно вигіднішим за автомобільні пере-
везення за рахунок відносно дешевшої вартості перевезень, ви-
сокої вантажопідйомності залізничного транспорту, стабільності 
роботи залізниці, що не залежить від погодних умов.

ТехнічнА АльТеРнАТиВА 2
Забезпечення потреби підприємства у воді на господарсько-

побутові, виробничі та протипожежні потреби привозною водою. 
Технічна альтернатива 2 є недоцільною з економічної точки зору, 
оскільки потребує більших матеріальних затрат на закупівлю на 
транспортування привозної води у порівнянні з використанням 
води з власної артезіанської свердловини.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше тех-
нічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:
Будівництво елеватора передбачається на земельній ділян-

ці площею 5,6054 га, розташованій за адресою: чернігівська обл., 
Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. л. Українки, 47-а, що знахо-
диться у власності ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». Цільове 
призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуа-
тації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-
приємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 
В даний час на зазначеному майданчику виробнича та інша ді-
яльність не здійснюється.

Будівництво під’їзної колії здійснюється частково в межах 
земельної ділянки ТОВ  «АДМ Знаменський елеватор», частково 
– на земельній ділянці АТ «Укрзалізниця».

Буріння артезіанської свердловини, призначеної для водо-
постачання підприємства, передбачено в межах земельної ді-
лянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор».

ТеРиТОРіАльні АльТеРнАТиВи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядаються. Місце про-

ведення планованої діяльності обумовлено наявністю вільних 
площ під будівництво елеватора, а також можливістю будівництва 
під’їзної залізничної колії для відвантаження зернових культур.

Місце буріння свердловини обумовлено оптимальними 
гідрогеологічними умовами водозабору, його продуктивністю і 
якісними показниками підземних вод.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Провадження планованої діяльності сприятиме забезпечен-

ню споживачів якісною продукцією, забезпеченню місцевого на-
селення робочими місцями, збільшенню надходжень грошових 
коштів у бюджет села, району та області.

Будівництво під’їзної колії для відвантаження зернових 
культур в залізничні вагони спрямоване на ефективне функціо-
нування підприємства, його економічний розвиток, стабільне за-
безпечення споживачів продукцією.

Видобування питних підземних вод забезпечує підпри-
ємство водою на господарсько-побутові та виробничі потреби.

Проектовані об’єкти відповідають вимогам з охорони праці 
та техніки безпеки, пожежної безпеки згідно з чинними норма-
тивними документами.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, довжини, 

площа, обсяг виробництва тощо)
Проектований елеватор призначений для приймання зер-

нової сировини з автотранспорту, ї ї очищення, сушіння, нако-
пичення і зберігання з подальшим відвантаженням споживачу 
на автомобільний та залізничний транспорт. До складу об’єктів 
проектування входять: передзаводська зона, що включає: АПК, 
автомобільні ваги та пробовідбірник; виробнича зона, до складу 
якої входять: силоси для зберігання зернових, операторська, зер-
носушарки, вузол приймання зернових з автотранспорту, вузли 
відвантаження зернових на автомобільний та залізничний тран-
спорт, вузол відвантаження відходів очищення на автотранспорт, 
залізничні ваги, транспортерні галереї; складська зона; споруди 
інженерного забезпечення. Очищення зернових передбачено у 
сепараторах первинної очистки та сепараторах доочистки, об-
ладнаних комплексними системами аспірації. Сушіння зернових 
здійснюється у сушарках, що працюють на природному газі. Для 
накопичення і зберігання зернових культур передбачено зерно-
сховище з шести силосів загальною місткістю 30000 тонн. Кожна 
силосна ємкість обладнується системою аерації, автоматичного 
вимірювання і контролю температури. Режим роботи елевато-
ра – 330 днів на рік.

Для відвантаження зернових культур у залізничний тран-
спорт передбачено будівництво нової під’їзної колії, що при-
микатиме до колії №3 станції Блотниця. Планованою діяльністю 
передбачено: укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у 
колію №3 ст. Блотниця та у колію №1, що проектується; укладан-
ня скидального вістря з метою запобігання виходу вагонів на 
станційні колії; будівництво двох вантажно-розвантажувальних 
колій; будівництво двох колійних упорів на колії №1 та №2; освіт-
лення під’їзної колії; встановлення маневрових пристроїв. Повна 
довжина проектованих колій – 986,78 м.

Водопостачання об’єкта будівництва передбачається від 
проектованої артезіанської свердловини, розташованої в межах 
земельної ділянки ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». Водоносний 
горизонт знаходиться у відкладах харківської свити палеогену. По-
тужність водовмісної товщі 15,0-20,0 м. Глибина свердловини – 
122 м. Глибина до статичного рівня води – 57 м. Продуктивність 
свердловини – 8 м3/год. Плановане середнє добове споживання 
води – 90 м3, річне – 32,4 тис. м3. Буріння свердловини перед-
бачається роторним способом з прямою промивкою глинистим 
розчином. Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений до 
експлуатації, складений мілкозернистими пісками, передбачаєть-
ся фільтр довжиною 15 м з розширенням контуру свердловини на-
вколо фільтру і влаштування гравійної обсипки фільтрової частини 
колони. Для розміщення технологічного обладнання над сверд-
ловиною запроектована насосна станція першого водопідйому.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

екологічні обмеження встановлюються згідно з норматива-
ми діючого законодавства в сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, виконання вимог щодо раціонального вико-
ристання природних ресурсів та охорони надр, дотримання умов 
спеціального водокористування, дотримання вимог та виконання 
заходів в межах поясів зон санітарної охорони. Санітарно-епіде-
міологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних 
зон, дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, 
іонізуючого та радіаційного впливу. Обмеженнями впливу на рос-
линний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження 
біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопус-
тимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та 
умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змі-
нам природних рослинних угруповань та негативному впливу 
на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов’язані із 
здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: 
здоров’я населення та його безпеки, стурбованості людей можли-
вим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на 
зони відпочинку, використання земель.

«Державними санітарними правилами планування та забу-
дови населених пунктів», затвердженими наказом МОЗ України 
від 19.06.1996 р. №173, для елеваторів встановлена нормативна 
санітарно-захисна зона розміром 100 м. Санітарно-захисна зона 
для залізничних ліній становить 100 м.

Для проектованої свердловини встановлюються наступ-
ні радіуси поясів зони санітарної охорони: перший пояс – 15 м, 
другий пояс – 67 м, третій пояс – вверх проти потоку – 710 м, 
вниз за потоком – 360 м.

щОДО ТехнічнОї АльТеРнАТиВи 1
екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту 

впровадження діяльності.
щОДО ТехнічнОї АльТеРнАТиВи 2
екологічні та інші обмеження (окрім зон санітарної охорони 

артезіанської свердловини) аналогічні обраному варіанту впро-
вадження діяльності.

щОДО ТеРиТОРіАльних АльТеРнАТиВ 1, 2
не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних 

альтернатив.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрогеоло-
гічні вишукування в необхідному обсязі згідно з вимогами чин-
ного законодавства.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації по-
винні забезпечувати раціональне використання водних та зе-
мельних ресурсів, повинні бути передбачені заходи протидії під-
топленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а 
також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щОДО ТехнічнОї АльТеРнАТиВи 1
еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні 

обраному варіанту впровадження діяльності.
щОДО ТехнічнОї АльТеРнАТиВи 2
еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні 

обраному варіанту впровадження діяльності.
щОДО ТеРиТОРіАльних АльТеРнАТиВ 1, 2
не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних 

альтернатив.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу 

на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля вклю-

чають:
- на клімат і мікроклімат: вплив не передбачається.
- на атмосферне повітря: допустимий вплив. Джерелами 

забруднення атмосферного повітря під час експлуатації проекто-
ваного елеватора є процеси приймання зернових культур з авто-
транспорту, їх очищення та сушіння, зберігання, транспортування 
та відвантаження в залізничний та автомобільний транспорт, а 
також допоміжні об’єкти: топкові, дизель-генератор, майстер-
ня, автомобільний та залізничний транспорт. З метою зниження 
викидів пилу від технологічного устаткування передбачається 
встановлення аспіраційного обладнання, до складу якого входять 
батарейні установки циклонів з шлюзовими затворами та венти-
ляторами. Очікувані максимальні приземні концентрації забруд-
нюючих речовин на межі санітарно-захисної зони підприємства 
та межі найближчої житлової забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря не перевищуватимуть норма-
тивів гранично допустимих концентрацій. Під час виконання буді-
вельно-монтажних робіт передбачається незначний короткочас-
ний вплив на атмосферне повітря при здійсненні земляних, фар-
бувальних, зварювальних робіт, роботі спеціалізованої техніки.

гідрогеологічне середовище: враховуючи умови видобутку 
підземних вод та прийняті природоохоронні заходи щодо захис-
ту водоносного горизонту, негативних впливів на гідрогеологічне 
середовище не очікується.

земельні ресурси, ґрунти: тимчасовий допустимий вплив під 
час проведення земляних робіт при будівництві споруд елеватору, 
під’їзної залізничної колії та бурінні свердловини.

поверхневі водні об’єкти, підземні води: допустимий вплив. 
Проектними рішеннями передбачається очищення господар-
сько-побутових стоків на локальних очисних спорудах з подаль-
шим вивезенням спеціалізованими підприємствами. Очищення 
дощових стоків передбачено на локальних очисних спорудах 
дощового стоку з подальшим використанням води для поливу 
зелених насаджень.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив не пе-
редбачається.

навколишнє соціальне середовище (населення): позитив-
ний вплив. Важливим із соціально-економічних факторів є по-
повнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості місце-
вого населення.

навколишнє техногенне середовище: негативного впливу 
на цивільно-житлові та промислові об’єкти, наземні та підземні 
споруди, а також на соціальну організацію території (включаю-
чи зони рекреації та культурні ландшафти) не передбачається.

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля ана-

логічні обраному варіанту впровадження діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля ана-

логічні обраному варіанту впровадження діяльності.
щодо територіальних альтернатив 1, 2
не розглядаються у зв’язку з відсутністю територіальних 

альтернатив.
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»)
Будівництво водозабірної свердловини для водозабезпе-

чення потреб елеватору одночасною ємкістю зберігання 30000 
тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор» відноситься 
до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля згідно ст. 3, п. 3, п.п. 1 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» (буріння з метою водопостачання).

Будівництво під’їзної залізничної колії на станції Блотниця 
Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізни-
ця» відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно ст. 3, п. 3, п.п. 10 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» (будівництво залізничних колій).

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 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 інформа-

ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 
23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести дослідження 
із впливу планованої діяльності на повітря, ґрунт, надра, поверх-
неві та ґрунтові води, флору і фауну району розміщення об’єкта.

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 до-
вкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, 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, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішен-
ні 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 діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви ї ї провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

на стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропози-
ції 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 громад-
ського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідом-

лення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, 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 діяльнос-
ті 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 громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження 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 від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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:
1. Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 За-

кону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається 
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
чернігівській обл. (орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

2. Дозвіл на спеціальне водокористування
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається Держав-
ним агентством водних ресурсів 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. Миру, 14.

e-mail: deko_post@cg.gov.ua, тел. +38 (0462) 67-48-72
Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 

електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 (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)

В обласному центрі буде ще одна зелена зона для відпочинку містян. Новий сквер облаштовують біля міського 
територіального центру соціального обслуговування, розташованого на вулиці Рокоcсовського, 18. Про це на своїй 
сторінці у Фейсбуці повідомляє ТРА Новий Чернігів.

Раніше на цій території розміщувався МАФ, а тепер буде зелений куточок з клумбами, доріжками, газонами і зеленими 
насадженнями. Відпочити у сквері зможуть і підопічні центру, і містяни. Наразі тут викладають плиткою доріжки, після цьо-
го облаштують газони та клумби. Восени озеленювачі висадять кущі та дерева. На облаштування скверу витратять близько  
2 мільйонів гривень з міського бюджету.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ

ЗНАМЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР

27405, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Осадчого,
буд. 95

Щодо зауважень та пропозицій до
планованої діяльності

Департамент екологи та природних ресурсів Чернігівської
_ облдержадміністрації на виконання ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на

довкілля» розглянув повідомлення про плановану діяльність «Будіввицтво "
· елеватора одночасною ємкістю зберігання 30000 тонн на території ТОВ «АДМ
Знаменський елеватор» (реєстраційний номер справи 20195303758 у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля), яка підлягає оцінці впливу на довкілля та в
межах компетенції повідомляє наступне.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення вказаного
повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадських організацій та
окремих громадян до Департаменту не надходили.

Директор К. САХНЕВИЧ

Яна Жовтовата 0462(67-79-14)
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Як українські 
журналісти в 
Кералу літали

Нескорені 
духом

 ЧУДОВИЙ ПРОЕКТ Басейн для всіх дітей міста

Стор. 8

 ВІТАЄМО!

– Я газету додому приніс, а мама 
глянула й каже: «Схоже, що ти золо-
то виграв!» Я?! Дуже тоді здивувався. 
Спочатку не вірилося, що таке може 
зі мною статися. А вже коли зателе-
фонував до редакції, добрі новини під-
твердили. Це – диво!

У конкурсах передплатників пан Воло-
димир бере участь не вперше. Але пощастило тільки цьо-
горічного липня. Золоту підвіску – янгола, як сказав пере-
можець, вже знає, кому подарує.

– Думка є, це ж прикраса для дівчат, тому й отримає 
її представниця прекрасної статі, – посміхається чоловік.

Володимир Кондратенко коротко розповів про себе. Ска-
зав, що він корінний чернігівець, живе в обласному центрі 
всі п’ятдесят років. Закінчив місцеву школу №15, навчався 
в Остерському будівельному технікумі. Служив в армії, його 
понтонний батальйон дислокувався у містечку Каунасі, що 
в Литві. Чоловік має також економічну освіту, за фахом пра-
цював багато років у банку.

– Наша сім’я разом з «Деснянкою» багато літ, – додає пе-
реможець. – Пам’ятаю, я коли з армії повернувся, то батьки 
вже тоді газету виписували.

Наразі Володимир проживає з матір’ю, вона народилася 
напередодні Другої світової війни, тож скоро відзначатиме 
свій поважний 80-річний ювілей!

– Мама – колишня банківська співробітниця, а тато пра-
цював інструктором з фізичної культури на хлібозаводі. Ко-
лись така посада на пекарні була, – пояснює. – У Чернігові, 
на базі за «Сіверянкою», постійно відбувалися спартакіади, 
в яких активно брали участь працівники різних підприємств. 
Приїжджали люди не лише з нашої області, усієї України, а 
й з інших сусідніх держав. Це було чудово!

У шкільні роки Володимир серйозно захоплювався фі-
лателією (збирав поштові марки), а також різьбленням по 
дереву, його роботи були показовими.

Під час спілкування в редакції гість зазначив, що остан-
нім часом він скрізь намагається розмовляти державною 
мовою і вважає, що так мають робити всі:

– Хоч моє покоління й навчалося у школах, де викладали 
усі предмети російською (тільки раз на тиждень була україн-
ська мова), все ж я ще тоді мислив українською. Може, це 
тому відбувалося, що я літні канікули проводив з товаришем 
зі Львова. Він так досконало і гарно розмовляв! Я просто 
захоплювався цим. Тепер, коли настали інші часи, і Украї-
на отримала закон про мову, намагаюся не лише думати, 
а й спілкуватися рідною українською навіть вдома. Можли-
во, інколи це відбувається не дуже якісно, але я стараюся.

А ще «золотий» переможець намагається багато руха-
тися, громадським транспортом користується лише за на-
гальної потреби. Вважає, щоб бути здоровим і щасливим – 
треба також підтримувати свій емоційний тонус, налашто-
вувати себе на позитив і цікавитися хорошими новинами. 
Такими, як у «Деснянці»!

Про те, що черні-
гівець Володимир 
Кондратенко став 

головним пере-
можцем перед-

платної кампанії 
на друге півріччя 
2019 року облас-

ного тижневика 
«Деснянка»,

йому повідомила
ненька

пані Світлана.

Золотий янгол – 
від «Деснянки»

Прем’єр-ліга:
м’яч –
на центр!

Стор. 2

Кого обрала
країна

і Чернігівщина?

Маленьким і юним ніжинцям не-
абияк пощастило! Той випадок –
коли за кошти платників подат-
ків 70-тисячне місто отримало 
чудовий і потрібний проект.

У Ніжині вже давно, а точніше 20 
років, не працював басейн в навчаль-
но-виховному комплексі «Престиж». 
Щоб його реконструювати, потрібні 
були чималі кошти, а ще бажання вті-
лити задумане в життя. Три роки по-
спіль тривали ремонтні роботи (залу-
чено майже 9 млн гривень з держав-
ного бюджету) і ось, нинішнього лип-

ня, відбулося довгоочікуване урочис-
те відкриття сучасного плавального 
басейну, який розрахований для всіх 
дітей міста.

– Ми тепер зможемо приймати по 
10–15 груп щодня! Завдання басейну 
не тільки оздоровити та навчити дити-
ну плавати. Плануємо відкриття групи 
для дітей з проблемами опорно-рухо-
вого апарату, – розповідає директорка 
НВК «Престиж» Валентина Градобик.

Загальна площа будівлі – 9838 ме-
трів. Чаша басейну – 16,7 на 7,8 метра. 
Глибина зростає від одного до півтора 
метра. Ремонтні бригади провели ре-
конструкцію даху, фасадів, системи 

опалення. Повністю обладнали сис-
тему вентиляції, щоб підтримувалась 
однакова температура між водою та 
повітрям, не збиралась волога. Опа-
лення централізоване, але у перспек-
тиві можливе будівництво автономної 
котельні. У допоміжних приміщеннях 
на радіаторах встановлені пристрої, 
за допомогою яких можна регулюва-
ти температуру повітря. Це дозволить 
економити. Також встановили басей-
не обладнання: фільтри, системи очи-
щення води, хлорування. У басейні та 
душових підлога з підігрівом. Вели-
кий хол, сучасні роздягальні та душо-
ві кімнати.

Згідно з офіційними підрахунками Центральної 
виборчої комісії, станом на 16:00 вівторка, 23 липня, об-
роблено 96,30% протоколів по Україні. У багатомандат-
ному виборчому окрузі 5-відсотковий бар’єр для потрап-
ляння в парламент долають такі партії: «Слуга народу» 
– 43,13%, «Опозиційна платформа – За життя» – 
13,06%, ВО «Батьківщина» – 8,17%, «Європейська 
солідарність» – 8,11%, «Голос» – 5, 83%.

Не проходять до парламенту: «Радикальна партія 
Олега Ляшка» – 4,02%, «Сила і честь» – 3,81%, «Опози-
ційний блок» – 3,05%, «Українська стратегія Гройсмана» 
– 2,37%, «Партія Шарія» – 2,24%, «Свобода» – 2,16%. 
Решта політичних сил набрали менше 2% голосів.

По Чернігівщині ситуація трішки інша. На першо-
му місці – «Слуга народу» – 43,73%, на другому – ВО 
«Батьківщина» – 14,72%, третє місце – у «Радикальної 
партії Олега Ляшка» – 8,42%, четверте – «Опозиційної 
платформи – За життя» – 8,10%, п’яте – «Європейської 
солідарності» – 5,75% і шосте – у «Сили і честі» – 5,15%.

Також ЦВК опрацювала 96,58% протоколів з виборів 
на одномандатних округах, а на багатьох з них вже пора-
хувала 100% голосів. За її даними, партії можуть здобути 
таку кількість депутатів: «Слуга народу» – 129, «Опозицій-

на платформа – За життя» – 7, «Опозиційний блок» – 6, 
«Голос» – 3, «Батьківщина», «Європейська солідарність», 
«Свобода», «Самопоміч», «Єдиний центр», «Біла Церква 
разом» – по 1, самовисуванці – 48.

Таким чином, якщо врахувати дані щодо голосу-
вання за партії, то за прогнозами політичних експертів, 
«Слуга народу» може самостійно створити коаліцію у 
новому парламенті у складі понад 250 депутатів. За-
гальна кількість нардепів, яких обирають на одноман-
датних округах, становить 199, оскільки через анексію 
Криму та конфлікт на Донбасі на частині округів вибо-
ри не проводили.

За підсумками голосування по шести округах на 
Чернігівщині (ЦВК опрацювала 96,58%) результати поки 
такі: округ №205 – Олег Семінський, «Слуга наро-
ду» (34,04%), Валерій Куліч, самовисування (20,55%), 
Юрій Власенко, ВО «Батьківщина» (16,95%); №206 – 
Антон Поляков, «Слуга народу» (32,14%), Максим Ми-
китась, самовисування (23,30%), Олександр Ларчен-
ко, «Радикальна партія Олега Ляшка» (7,30%); №207 – 
Ігор Рибаков, самовисування (25,37%), Максим Зуєв, 
«Слуга народу» (24,64%), Анатолій Євлахов, самовису-
вання (21,09%); №208 – Валерій Давиденко, само-
висування (37,28%), Антон Панченко, «Слуга народу»
(20,81%), Костянтин Бровченко, ВО «Батьківщина» (14,43%); 
№209 – Валерій Зуб, «Слуга народу» (30,17%), Олек-
сандр Кодола, самовисування (26,30%), Анатолій Гунько, 
ВО «Батьківщина» (24,67%); №210 – Сергій Коровченко, 
самовисування (21,31%), Борис Приходько, самовисуван-
ня (20,03%), Дмитро Пахомов, «Слуга народу» (17,04%).

21 липня в Україні відбулися дострокові 
вибори до Верховної Ради України 

дев’ятого скликання, хоч і явка була 
рекордно низькою – 49,84%. До 

речі, наша область виявила найвищу 
активність виборців по країні – 54,80%.

Vибори
відбулися!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Дом в с. Вербичи Репкинско-
го р-на (деревянный, хоз-
постройки, газ, колодец, 
русская печка, 50 соток 
приват. земли). Цена 154 
тыс. грн. Торг. Тел.: (093) 
546-00-76, (066) 951-51-41.

Дом в с. Тупичев (деревян-
ная, хозпостройки, газ). 
Цена договорная. 
Тел. (068) 611-06-75.

Срочно дом в Новгороде-
Север ском с участком 15 
соток. Цена договорная. 
Тел. (068) 152-45-25.

Хата в с. Вовчок Козелець-
кого р-ну (хлів, коло-
дязь, погріб, город). Ціна 
договірна. Тел.: 95-29-30, 
(099) 68-29-846.

Дом в с. Скоринец (газ, во-
да, канализация, сарай, 
погреб, 23 сотки привати-
зированной земли). 
Тел.: (063) 77-88-199, 
(099) 50-92-996.

Земельный участок 
6 соток в р-не Алексан-
дровки. Тел.: 670-557, 
(095) 55-37-08-46.

Дачный участок 5 соток 
в общ-ве Певцы. 
Тел. (096) 504-12-67.

Дачу в Чернигове в р-не 
Ст. Подусовки в общ-ве 
«Авангард» (участок 4 сот-
ки, 2-этажный кирпичный 
домик, свет, центральная 
поливочная вода, рядом 
сосновый лес, речка, цен-
тральная дорога). Цена 
договорная. Тел.: 727-881, 
(067) 387-04-04.

Капитальный гараж в Чер-
нигове в а/к 24 в районе 
летного училища по ул. 
Еськова (большой, широ-
кий, можно использовать 
под  любую марку авто-
мобиля, хорошее удобное 
место для заезда) Есть 
яма и погреб. Цена 
договорная. Тел.: (099) 
523-01-04, (067) 387-04-04.

Сдам
Здається кімната для 

дівчат або сімейної па-
ри в будинку по вулиці 
Рокосовського (побли зу 
Технологічного універ-
ситету. Телефонувати за 
номером 063-731-91-52.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Куплю

Неисправные телевизоры, 
бобинные магнитофоны и 
радио лы. Тел. 67-45-19. 

ЖИВОТНЫЕ
Продам

Терміново тільну телицю в 
Корюківці. Тел.: (04657) 
2-12-64, (066) 070-40-82. 

Породистых кроликов-бур-
гунцев, калифорнийцев, 
полтавское серебро. 
Цена 120 грн. Тел.: (095) 
539-76-37, (098) 477-23-43, 
(093) 661-34-92.

Нутрий (возраст от 1 до 12 
мес.); две пчелосемьи (мож-
но с ульями, ухоженные).
Тел. (067) 73-74-855.

Куплю
 Дорого закупаем 

телят, коров, сви ней 
и коней на мясо 
и на содержание. 
Тел.: (063) 023-26-69, 
(098) 588-66-94.

 М'ясопереробне 
підпри ємство 
закуповує від населен-
ня ВРХ (телят, биків, 
телиць), коней, свиней. 
Ціни найвищі. 
Доріз ціло добово. 
Тел.: (097) 625-11-97, 
(093) 68-00-432, 
(050) 284-65-97.

 Постоянно поку па ем 
телят, коров, свиней, 
лошадей. Дорез 
кругло су точно. 
Высо кие цены. 
Тел.: (066) 329-16-03, 
(093) 772-19-96.

 ЗАКУПАЕМ телят, 
коров, лошадей, 
свиней на со дер жа  ние. 
Дорез кругло  су точно. 
Перевоз КРС. 
Тел.: (093) 936-59-79, 
(097) 438-10-08, 
(050) 262-91-99.

 Телят, корів, биків, 
свиней та коней. 
Обмін. Перевезення. 
Доріз цілодобово. 
Тел.: (096) 637-88-09, 
(066) 999-57-31, 
(063) 60-43-646.

РАЗНОЕ

Продам
Кондиционер «Ротекс» (б/у), 

цена 3000 грн; вентилятор 
напольный, цена 180 грн; 
новый бандаж (послеопе-
рационный, послеродовой 
№6), цена 170 грн; набор 
канцелярский деревянный 
с пеналами для бумаги А4, 
цена 150 грн. Тел. 775-308.

Черную кожаную мужскую 
курточку (длинную, новую, 
р. 52-54, в отличном состо-
янии). Цена договорная. 
Тел.: 5-99-86, 
(066) 48-60-271.

Два масляных радиатора 
(обогревателя). Цена дого-
ворная. Тел.: 5-99-86, 
(066) 48-60-271.

Штаны ватные рыбацкие 
(р. 54, новые). Цена дого-
ворная. Тел.: 5-99-86, 
(066) 48-60-271.

Телевизор (б/у), стираль-
ную машинку «Либідь»-
малютка; автобагажник; 
вітяжку кухонную (б/у, не-
дорого); цветок алоэ на ле-
карство. Тел. 3-00-81.

Рамы оконные (б/у, р. 
1,1х1,4; 0,75х1,4), цена 200 
грн/шт.; переднее и заднее 
стекло к «Жигулям» (деше-
во). Тел. (067) 73-74-855.

2-конфорочную газовую 
плиту (б/у). Цена договор-
ная. Тел. (067) 73-74-855.

На авто ВАЗ-2106 диски ко-
лес (новые) и другие запча-
сти; старые холодильники; 
большие газбалоны, старые 
аккумуляторы. Тел. (067) 
73-74-855.

ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ» 
(Чернігівська обл.) 

запрошує на роботу
ТРАКТОРИСТІВ 

За довідками звертатися 
по тел.

(067) 467-71-73

З 1 квітня по 29 червня 2019 
року на Чернігівщині тривала не-
рестова заборона щодо вилову 
водних біоресурсів.

У цей період дозволялось тіль-
ки любительське рибальство однією 
поплавковою або донною вудкою із 
одним гачком і спінінгом з берега за 
межами нерестовищ.

Але попри заборону, не дивлячись 
на проведену потужну роз’яснювальну 
роботу серед населення за допомо-
гою місцевих засобів інформації, осо-
бистих зустрічей начальника Управ-
ління Держрибагентства у Чернігів-
ській області та державних інспекторів 
з громадськістю, усе ж рибалки пору-
шували правила рибальства.

Так, з 1 квітня по 30 червня ін-
спекторами Чернігівського рибоохо-
ронного патруля викрито 474 пору-

шення правил рибальства. Зокрема, 
202 порушення – за ч. 4 ст. 85 КУпАП 
(рибальство із застосуванням заборо-
нених знарядь лову), з них 14 – з озна-
ками кримінальних правопорушень.

Також складено 201 протокол за 
ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил 
рибальства), 15 – за ст. 88 – 1 КУпАП 
(порушення порядку придбання, збу-
ту водних біоресурсів) та один – за 
ст. 85 – 1 КУпАП (збут заборонених 
знарядь лову). Крім цього, складе-
но 55 актів виявлення безхазяйного 
майна, згідно з якими з водойм ви-
лучено 348 кг риби та 387 од. сіток.

– Усього в порушників за не-
рестовий період 2019 року вилучено 
1 236 кг риби та 703 од. забороне-
них знарядь лову, в тому числі один 
електролов у комплекті та затрима-
но 3 од. транспортних засобів. На-

кладено штрафів (за постановами су-
дів та органів рибоохорони) на суму 
54 005 грн. Загальна сума збитків, 
завданих рибному господарству, ста-
новить 255954 грн, – зазначили го-
ловні державні інспектори Черні-
гівського рибоохоронного патруля 
Тарас Слєсар, Віталій Олексієнко та 
Роман Антоненко.

Чернігівський рибоохоронний пат-
руль сподівається на сумління та під-
тримку громадян у здійсненні рибо-
охоронної діяльності. Закликаємо всіх 
бути відповідальними та дотримува-
тись правил рибальства. Про всі ви-
явлені правопорушення рибоохорон-
ного законодавства прохання опера-
тивно повідомляти на телефони «га-
рячої лінії» Чернігівського рибоохо-
ронного патруля: (099)112-13-44 та 
(0462)93-75-57 (цілодобово).

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

20195303758
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-

вкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 

звітуз оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського об-

говорення звіту з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголо-
шення, з метою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до планова-
ної діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачається будів-

ництво елеватора одночасною ємкістю зберігання 
30000 тонн на території ТОВ «АДМ Знаменський 
елеватор».

Земельна ділянка під будівництво елеватора, 
площею 5,6054 га, розташована за адресою: Чер-
нігівська обл., Талалаївський р-н, с. Плугатар, вул. 
Л. Українки, 47-а.

Проектований елеватор призначений для при-
ймання зернової сировини з автотранспорту, її очи-
щення, сушіння, накопичення і зберігання з подаль-
шим відвантаженням споживачу на автомобільний 
та залізничний транспорт. До складу об’єктів про-
ектування входять: передзаводська зона, що вклю-
чає: АПК, автомобільні ваги та пробовідбірник; ви-
робнича зона, до складу якої входять: силоси для 
зберігання зернових, операторська, зерносушарки, 
вузол приймання зернових з автотранспорту, вуз-
ли відвантаження зернових на автомобільний та 
залізничний транспорт, вузол відвантаження від-
ходів очищення на автотранспорт, залізничні ваги, 
транспортерні галереї; складська зона; споруди 
інженерного забезпечення. Очищення зернових 
передбачено у сепараторах первинної очистки та 
сепараторах доочистки, обладнаних комплексними 
системами аспірації. Сушіння зернових здійсню-
ється у сушарках, що працюють на природному 
газі. Для накопичення і зберігання зернових куль-
тур передбачено зерносховище з шести силосів 
загальною місткістю 30000 тонн. Кожна силосна 
ємкість обладнується системою аерації, автома-
тичного вимірювання і контролю температури. Ре-
жим роботи елеватора – 330 днів на рік.

Для відвантаження зернових культур у заліз-
ничний транспорт передбачено будівництво нової 
під’їзної колії, що примикатиме до колії №3 станції 
Блотниця. Планованою діяльністю передбачено: 
укладання двох стрілочних переводів марки 1/9 у 
колію №3 ст. Блотниця та у колію №1, що проек-
тується; укладання скидального вістря з метою 
запобігання виходу вагонів на станційні колії; бу-
дівництво двох вантажно-розвантажувальних ко-
лій; будівництво двох колійних упорів на колії №1 
та №2; освітлення під’їзної колії; встановлення ма-
неврових пристроїв. Повна довжина проектованих 
колій – 986,78 м.

Водопостачання об’єкта будівництва перед-
бачається від проектованої артезіанської сверд-
ловини, розташованої в межах земельної ділянки 
ТОВ «АДМ Знаменський елеватор». Водоносний 
горизонт знаходиться у відкладах харківської сви-
ти палеогену. Потужність водовмісної товщі 15,0–
20,0 м. Глибина свердловини – 122 м. Глибина 
до статичного рівня води – 57 м. Продуктивність 
свердловини – 8 м3/год. Плановане середнє добове 
споживання води – 90 м3, річне – 32,4 тис. м3. Бу-
ріння свердловини передбачається роторним спо-
собом з прямою промивкою глинистим розчином. 
Враховуючи, що водоносний горизонт, намічений 
до експлуатації, складений мілкозернистими піс-
ками, передбачається фільтр довжиною 15 м з роз-
ширенням контуру свердловини навколо фільтру і 
влаштування гравійної обсипки фільтрової частини 
колони. Для розміщення технологічного обладнання 
над свердловиною запроектована насосна станція 
першого водопідйому.

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АДМ Знаменський елеватор», код згідно ЄДРПОУ 
33603800. Юридична адреса: 27405, Кіровоград-
ська обл., м. Знам’янка, вул. Осадчого, буд. 
95. Контактний номер телефону: +38 (05233) 
2-46-31, +38 (05233) 2-22-52.

(повне найменування юридичної особи, код згідно 
з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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), 

місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ре-
сурсів Чернігівської обласної державної ад-
міністрації: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, 
тел. +38 (0462) 67-48-72.

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про про-
вадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Управлінням Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Чернігівській обл.

2. Дозвіл на спеціальне водокористування, що 
видається Державним агентством водних ресур-
сів України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний 

документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення стано-
вить 25 робочих днів з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впли-
ву на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції мо-
жуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електрон ному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 22 серпня 
2019 року о 13.00 в будівлі Плугатарської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: Черні-
гівська обл., Талалаївський р-н., с. Плугатар, вул. 
Лесі Українки. При собі мати документи для по-
свідчення особи.

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Департамент екології та природних ре-
сурсів Чернігівської обласної державної адмі-
ністрації. 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел. 
+38 (0462) 67-48-72.

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-

мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ре-
сурсів Чернігівської обласної державної адміні-
страції, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, e-mail: 
deko_post@cg.gov.ua, тел. +38 (0462) 67-48-72.

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну 

адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються про-

тягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності на 145 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації (відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайоми-
тися з ними.

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на до-
вкілля можливо щоденно, крім вихідних, з 29 липня 
2019 р. у Рябухівській сільській раді, що знаходить-
ся за адресою: 17212, Чернігівська обл., Талалаїв-
ський р-н., с. Рябухи, вул. Садова, 9 а. Контактна 
особа – Прохорчук Олександр Володимирович, 
тел. (04634) 24516 та безпосередньо на території 
ТОВ «АДМ Знаменський елеватор», що знаходить-
ся за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, 
с. Плугатар, вул. Л. Українки, 47-а. Контактна 
особа – Щетніцький Михайло Вікторович, тел. 
(050) 3835112.

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Під час нересту порушники незаконно добули 
понад тонну риби на 256 тис. грн збитків

29 июля 
годовщина 

светлой памяти 

ЛОКТИОНОВА 
Сергея 

Александровича
(20.07.1962-29.07.2018)

Догорит прощальная свеча,

И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя,

И поверить в то, 

что ты не с нами.

Скорбящие родители, 
друзья, знакомые.

УСЛУГИ
Телемастерская. 
Ремонт старых и совре  мен ных 
теле ви зоров на дому у заказчи-
ка и в телемас тер  ской. Вызов 
бесплатный. Ул. Один    цо   ва, 9. 
Тел.: 612-096, (073) 439-79-30 
(с 7 до 20 еже     дневно, 
без выходных). 

РЕМОНТ телеви зо  ров 
на дому у заказ чика 
(села до 15 км). Гарантия. 
Участни кам АТО, лик ви    да торам 
аварии на ЧАЭС, пенсио  не рам 
цены за работу ниже от 10 до 
30%. Вызов бесплат ный. Тел.: 
93-06-60, (063) 453-90-82 (с 8:00 
до 20:00, без выходных).

ВІКНА і ДВЕРІ від майстра. 
Швидко, якісно, недорого. 
Доставка по райо ну безкоштов-
на. Тел. (067) 127-90-00 
(Микола).

ВІКНА та ДВЕРІ. Якісно. 
Недорого. До 10 років гаран тії. 
Доставка по райо ну безкоштов-
но. Перед оплати не беру. 
Юрій. Тел.: (098) 735-07-75, 
(073) 735-07-75, 
(050) 66-25-999.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух сиамских кошечек и одну серо-го-

лубую (6 месяцев, стерилизованные), 
а также яркую трехмастную (3 меся-
ца). Тел. 77-53-08.
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