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ВСТУП 

Післяпроектний моніторинг довкілля – комплексна система спостережень, 

оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом 

антропогенних факторів, моніторинг є інформаційною системою спостережень з 

визначеною оптимальною кількістю параметрів  для оцінки і прогнозу змін стану 

природного середовища. 

Завданням моніторингу є спостереження за станом і впливом діяльності  на 

довкілля та здоров’я людини для визначення додаткових компенсаційних заходів. 

Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативних наслідків 

втручання людини в навколишнє природне середовище і поліпшення екологічної 

ситуації, застосування методів оптимізації природокористування з одержанням 

достатньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля необхідна 

організація екологічного моніторингу.  

Організація моніторингу при проведенні планованої діяльності є 

невід’ємною частиною контролю за станом навколишнього середовища, що 

здійснюється суб’єктом господарювання. 

Основою нормативно-правової бази є Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля», що набрав чинності 18 грудня 2017 року, основним завданням якого є 

запровадження європейської моделі визначення стану навколишнього середовища. 

Необхідність проведення післяпроектного моніторингу довкілля зазначено в 

ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Стаття «Післяпроектний 

моніторинг» закону передбачає проведення суб’єктами господарювання 

післяпроектного моніторингу, метою якого є виявлення будь-яких розбіжностей і 

відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання 

забрудненню довкілля та його зменшення. 

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої 

здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив на 

життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під 

час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки 

впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої 

діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність — припиненню. У 

такому випадку у разі звернення по нове рішення про провадження планованої 

діяльності процедура оцінки впливу на довкілля здійснюється повторно, з 

урахуванням виявленої інформації. 

Відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля № 66-2021928489/1 від 

31.01.2022 р., реєстраційний номер справи про оцінку впливу планованої діяльності 

№ 2021928489 щодо розміщення асфальтобетонної установки SIGMA PRIMA 

SGM-240 та грунтозмішувальної ДС-50Б, для виготовлення асфальтобетонних та 

грунтозмішувальній сумішей на земельній ділянці яка розташована на території 

Новобілоуської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області 

суб’єкт господарювання здійснює моніторинг провадження планованої діяльності, 

а саме: 
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- здійснювати інструментально-лабораторні дослідження стану 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової 

забудови - 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування; 

- здійснювати інструментально-лабораторний контроль гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів у 

місцях забору проб - 1 раз на рік у період номінального завантаження устаткування; 

- здійснювати плановану діяльність в межах орендованої земельної ділянки 

загальною площею 4,0265 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

7425585500:06:000:0096; 

- зняття родючого шару ґрунту та його розробку, зміну цільового 

призначення земельної ділянки здійснити відповідно до вимог Земельного кодексу 

України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель»; 

- постійно вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 

- постійно вживати-заходи щодо зменшення обсягів викидів парникових 

газів; 

- дотримуватись умов, які встановлюються в дозволі та дозволених обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також 

для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону 

України «Про відходи»; 

- операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням 

санітарних та екологічних норм; 

- здійснювати водокористування відповідно до вимог Водного кодексу 

України, Кодексу України «Про надра» ; 

- забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелами підвищеного 

шуму та неспокою, в період масового розмноження диких тварин з 01 квітня до 15 

червня відповідно до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ»; 

- у разі виявлення видів флори та фауни (в тому числі видів, занесених до 

Червоної книги України та Резолюцій 4,6 Бернської конвенції) забезпечити їх 

охорону та відтворення відповідно до ст. 11 Закону України «Про Червону книгу»; 

- у випадку виявлення знахідок історичного характеру під час проведення 

земляних робіт зупинити їх подальше ведення протягом однієї доби повідомити 

про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до ст. 

36 Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

- розробити об’єктові протиаварійні заходи щодо попередження виникнення 

та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- мінімізувати перебування сторонніх осіб на території об’єкта; 

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати ліквідацію 

аварії та мінімізацію її наслідків. 

Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про 

пожежну безпеку». 
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- сплата своєчасно та в повному обсязі рентної плати та екологічного 

податку; 

- компенсувати втрати сільськогосподарського виробництва, що спричинені 

вилученням земельної ділянки у встановленому законодавством порядку; 

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях. 

- утримувати в справному стані технологічне обладнання; 

- забезпечити безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному 

стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів; 

- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої до об’єкту території з 

метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення; 

- не допускати забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами. У 

випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію 

забрудненого місця; 

- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та 

вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для 

запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних 

місцях; 

- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання 

складування та своєчасну утилізацію відходів; 

- відходи III класу небезпеки передавати спеціалізованими підприємствам, 

які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами; 

- надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов’язану з 

ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів 

у навколишнє середовище та вжиті щодо цього заходи; 

- не допускати скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти; 

- здійснювати пилопригнічення мінеральної сировини у процесі статичного 

зберігання на відкритих складських майданчиках в суху вітряну погоду. 

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 

за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним. 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» 

(далі ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП») спеціалізується на виробництві 

асфальтобетонних та грунтозмішувальних сумішей, для будівництва та ремонту 

автодоріг Чернігівської області.  

На території промислового майданчика розташовується 

асфальтозмішувальна установка SIGMA PRIMA SGM-240 та грунтозмішувальна 

установка ДС-50Б для виготовлення асфальтобетонної та грунтозмішувальної 

суміші для ремонту доріг. Планований обсяг виробництва асфальтобетонних 

сумішей 240 т/год та 300 тис. тонн на рік, ґрунтозмішувальних сумішей 200-240 

тонн за годину та 300 тис. тонн на рік.  

Режим роботи об'єкта на період провадження планованої діяльності 

вахтовий. Тривалість вахти - 15 днів. Кількість працюючого персоналу однієї вахти 

становить 10 осіб, з них ІТР — 1 особа, МОП — 1 особа, робітники — 8 осіб. Режим 

роботи об'єкта планованої діяльності сезонний та в середньому становитиме 270 

днів на рік.  

Передбачено установку наступного обладнання із збереженням повного 

циклу виробництва: 

- агрегат живлення холодних матеріалів, що складається з бункерів, 

стрічкового конвеєру, нахиленого конвеєру; 

- агрегат сушильний, що складається з сушильного барабану, установки 

рукавного фільтру та паливного обладнання; 

- змішувального агрегату у складі елеваторів гарячих кам'яних матеріалів, 

пилу та мінерального порошку, вібраційного грохоту, бункерів гарячих кам'яних 

матеріалів, вловленого пилу та мінерального порошку, вагових дозаторів кам'яних 

матеріалів, мінерального порошку і пилу та бітуму, двохвального змішувача, 

бункерів готової суміші та негабариту; 

- агрегату пилу у складі бункеру пилу  та шнекових конвеєрів; 

- агрегату мінерального порошку у складі бункера мінерального порошку та 

шнекового конвеєра; 

- агрегату целюлозної добавки; 

- кабіни оператора двоблокової з автоматичною системою керування з 

верхнім та нижнім блоками управління; 

- системи подачі бітуму; 

- пневмосистеми . 

Будівництво ( монтажні роботи)  повинно вестись з дотриманням 

будівельних норм, правил і стандартів. 

Під час розміщення обладнання на території, де планується провадження 

планованої діяльності передбачено розміщення складів зберігання сировини з 

урахуванням: 

- розміщення основних споруд з урахуванням природного рельєфу і 

напрямків вітру, що переважають на даній території; 

- раціонального використання території майданчика; 
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- максимального збереження природного рельєфа майданчика; 

- зручності обслуговування об’єкта, зручного доступу автотранспорту до 

проммайданчика.  

Функціонування асфальтозмішувальної установки SIGMA PRIMA SGM-240 

обумовлене необхідністю використання передових технологій виробництва 

асфальтобетону.  

Здійснення діяльності планується на земельній ділянці в західному напрямку 

від с. Новий Білоус Чернігівського району Чернігівської області, за межами 

населених пунктів. Кадастровий номер земельної ділянки об'єкта планованої 

діяльності 7425585500:06:000:0096. Дана земельна ділянка передана в оренду на 

сім років ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» згідно договору оренди землі від 

10.08.2021 №10/08-21, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію іншого речового права від 10.08.2021 №269902413. 

Планованою діяльністю передбачається зміна цільового призначення 

земельної ділянки із земель для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

Зміну цільового призначення земельної ділянки ініційовано власником даної 

земельної ділянки (право власності на ділянку зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно 06.08.2021 за номером 43363423) та погоджено 

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» як орендарем земельної ділянки що 

розміщується: 

- в адміністративно-територіальному відношенні в західному напрямку від с. 

Новий Білоус Чернігівського району Чернігівської області, за межами населених 

пунктів; 

- згідно фізико-географічного районування в межах області Чернігівського 

полісся зони мішаних (хвойношироколистяних) лісів Східноєвропейської рівнини; 

- в геоморфологічному відношенні в межах Чернігівсько-Новгород-

Сіверської пластово - акумулятивної рівнини на палеогенових і крейдових 

відкладах Придніпровської області пластово-акумулятивних рівнин 

Східноєвропейської полігенної рівнини; 

- в геоботанічному відношенні в межах Лівобережнополіського округу 

дубово-соснових, дубових, соснових лісів, заплавних луків і евтрофних боліт; 

- в гідрогеологічному відношенні в межах Деснянської області надмірної 

водності, області Дніпровського артезіанського басейну, в межах заплави річки 

Руда, правої притоки річки Білоус, басейну річки Десни; 

- в кліматичному відношенні в межах Східного кліматичного району 

Північноатлантичної континентальної кліматичної області. 
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Геодезичні координати об'єкта наведені в наступній таблиці:  

 
Навколо території об’єкта планованої діяльності розташовані: 

Пн - сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда та гідрологічний заказник 

місцевого значення “Рудківський” на відстані 700 м, найближча житлова забудова 

в с. Редьківка на відстані 1,7 км від об'єкта планованої діяльності; 

Пн С - сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда, найближча житлова забудова 

в с. Кошівка на відстані 1,56 км від об'єкта планованої діяльності; 

С - сільгоспугіддя, найближча житлова забудова с. Новий Білоус на відстані 

1, 219 км від об'єкта планованої діяльності; 

Пд С - сільгоспугіддя, тваринницька ферма, найближча житлова забудова с. 

Новий Білоус на відстані 1,3 км від об'єкта планованої діяльності; 

Пд - сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від 

об'єкта планованої діяльності; 

Пд З - сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км 

від об'єкта планованої діяльності; 

З - сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від 

об'єкта планованої діяльності; 

Пн З - сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда, найближча житлова забудова 

в с. Рудьківка на відстані понад 2,2 км від об'єкта планованої діяльності. 

Найближчі об'єкти природно-заповідного фонду розміщуються у 

північному напрямку, це гідрологічний заказник місцевого значення 

“Рудківський”, який є об'єктом природно- заповідного фонду Чернігівської області. 

У східному напрямку на відстані 2,4 км знаходиться Білоуська сполучна територія 

місцевого значення. У радіусі 5 км навколо об'єкта планованої діяльності відсутні 

об'єкти Української частини Смарагдової мережі. 

План забудови території земельної ділянки об'єкта планованої діяльності 

наведений на рис. нижче. Карта-схема об'єкта планованої діяльності з нанесеними 

джерелами впливу на довкілля наведена на рис.: 
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Ситуаційна карта – схема району розміщення об’єкта планової діяльності: 
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У районі здійснення діяльності відсутні рекреаційні зони, території історико-

культурного призначення, об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони і 

території перспективні для заповідання, шляхи міграції птахів та тварин, популяції 

та місця росту зникаючих та рідкісних видів рослин, санаторії, будинки відпочинку 

та інші лікувально-курортні заклади, природоохоронні зони. 

Об’єкт діяльності знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної 

спадщини, зон охоронюваного ландшафту, меж історичних ареалів, зон 
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регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару, в межах 

яких діє спеціальний режим їх використання. 

Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища в межах майданчика 

розміщення об'єкта не спостерігаються. Зсуви, карсти, обвали та інші явища 

відсутні. 

Сировина (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна 

добавка) потраплятиме на підприємство переважно з місцевих гранкар’єрів. Бітум, 

емульсія та дизпаливо постачається на підприємство згідно заключених договорів 

зі спеціалізованими підприємствами. Кількісне співвідношення інгредієнтів в 

готовій суміші регламентується технічним регламентом виготовлення 

асфальтобетонної суміші в залежності від її типу. 

Продукція реалізується для потреб міста та області в ремонті доріг та 

прокладанні нового дорожнього покриття. 

Мета - є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності та 

обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно- 

правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, 

а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період підготовчих, монтажно 

- будівельних робіт, під час функціонування асфальтобетонного заводу та після 

закінчення терміну його експлуатації, дати прогноз впливу на оточуюче 

середовище, виходячи з особливостей планованої діяльності з урахуванням 

природних, соціальних та техногенних умов на основі п.14 частини 3 статті 3 п. 11-

Інші види діяльності: споруди виробництва штучних мінеральних волокон, 

виробництво екструдного пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону-закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля». 
 

Опис технологічного процесу 

Асфальтобетонна установка SIGMA PRIMA SGM-240, номінальною 

потужністю 240 т/год, що використовуються для виробництва асфальтобетонних 

сумішей в дорожньому та інших видах будівництва що використовуються для 

прокладання дорожнього покриття.  

Технологічні операції при приготування асфальтобетонної суміші: 

завантаження щебню та ґранвідсіву для попереднього дозування здійснюється 

фронтальним навантажувачем в бункери першого блоку бункерів вузла живлення  

або в бункери другого блоку бункерів. Попереднє дозування відбувається 

конвеєром який встановлений під кожним бункером і має інверторне регулювання 

швидкості стрічки. З конвеєрів дозування кам’яні матеріали поступають на 

стрічковий конвеєр  і далі на віброгрохот, де відокремлюються негабаритні 

матеріали. Далі кам’яні матеріали поступають на нахилений закритий стрічковий 

конвеєр, який поставляє їх до приймального пристрою сушильного барабану. 

Просушування і нагрів кам’яних матеріалів до робочої температури в 

сушильному агрегаті і подача нагрітих матеріалів в грохот змішувального агрегату. 

Сушильний агрегат призначений для просушування і нагрівання 

мінеральних матеріалів до необхідної температури (160°С). Максимальна 

температура кам’яних матеріалів 180°С. Система сушіння складається з барабана, 
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топки з пальниками, системи подачі палива і системи пилоочищення. Потужність 

пальника 15,5 МВт. Пальник може працювати на рідкому паливі (дизельне пальне) 

та газоподібному паливі. Нагрівання матеріалів здійснюється за принципом 

протитечії. Сушильний барабан встановлений з ухилом осі у бік топки, а 

завантаження матеріалу проводиться через спеціальний завантажувальний 

пристрій з протилежного кінця барабана. Всередині барабан має спеціальні полиці 

для поліпшення перемішування матеріалу. Завдяки нахилу осі барабана, матеріал 

при обертанні барабана пересипається з полиці на полицю і одночасно 

переміщається у бік топки, перемішуються і обробляється при цьому гарячими 

димовими газами. При проході через сушильний барабан димові гази активно 

видувають дрібну фракцію мінеральних заповнювачів і виходять з барабана сильно 

запорошеними. Димові гази очищаються від пилу в блоці рукавних фільтрів 

загальною площею фільтрації до 800 м2. На вході в блок рукавних фільтрів є 

сепаратор крупної фракції пилу. Уловлений пил з фільтру шнеком подається на 

елеватор пилу, яким завантажується витратний бункер пилу. 

Сортування нагрітих кам’яних матеріалів на фракції, тимчасове зберігання їх 

в “гарячому ” бункері, дозування і подача на змішувач. 

Агрегати змішувачів призначені для перемішування складових 

асфальтобетонної суміші. Вони включають в свій склад “гарячий” елеватор, 

сортувальну установку, 

бункери для зберігання гарячих мінеральних матеріалів (відсіву і щебню) по 

фракціях, пристрої для вагового дозування складових асфальтобетонної суміші, у 

тому числі дозатор для бітуму з системами кранів і бітумопроводів, власне 

змішувач з розвантажувальним пристроєм. 

“Гарячий” елеватор ковшового ланцюгового типу подає гранвідсів і щебінь 

з сушильного барабану в сортувальну установку - грохот з п’ятьома ситами, яка 

сортує ці матеріали по фракціях і спрямовує їх в окремі відсіки “гарячого” бункера. 

Бункер має п’ять відділів загальною місткістю 25 м3. Прийом надлишків із бункера 

гарячих кам'яних матеріалів і негабариту з вібраційного грохоту здійснюється в 

бункер надлишків і негабариту об’ємом 6 м3. 

Пил з силосу пилу та мінеральний порошок з силосу мінерального порошку 

шнеками і далі елеваторами подаються в витратні бункери пилу та мінпорошку. 

Ваговий дозатор кам’яних матеріалів призначений для дозування кожної фракції 

кам’яних матеріалів, що надходять з бункера гарячих кам'яних матеріалів, 

відповідно до рецепта. Дозатор складається з вагового бункера і тензодатчиків. 

Дозований кам’яний матеріал подається в двохвальний змішувач. Ваговий дозатор 

мінерального порошку і пилу призначений для дозування матеріалів, що надходять 

з витратних бункерів пилу і мінерального порошку та подачі його в двохвальний 

змішувач. Дозатор складається з вагового бункера на тензодатчиках і 

пневматичних затворів. Ваговий дозатор бітуму призначений для дозування 

бітуму, що надходить в дозатор за допомогою системи подачі бітуму. Дозований 

бітум зливається в двохвальний змішувач. 

Кінцевою операцією технологічного процесу приготування 

асфальтобетонної суміші є перемішування всіх її компонентів у двохвальному 
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змішувачі. Двохвальний змішувач призначений для ефективного перемішування 

завантажених із дозаторів кам'яних матеріалів, бітуму, пилу та целюлози з агрегату 

целюлозної добавки. В кришці двохвального змішувача є отвори для завантаження 

віддозованих матеріалів і відсмоктування пилу, що утворюється при надходженні 

матеріалів у змішувач. Пил відсмоктується в витратний бункер пилу. В кришці 

розташована також розподільна труба з форсунками для введення бітуму. Привід 

змішувача складається з двох електродвигунів потужністю по 45 кВт. Готова 

асфальтобетонна суміш із двохвального змішувача надходить в бункер готової 

суміші об’ємом 27 м3, який розташований безпосередньо під змішувачем. Бункер 

збірної конструкції - з теплоізоляцією з скловати товщиною 50 мм з покриттям 

зверху листовим алюмінієм товщиною 0,8 мм. Готова асфальтобетонна суміш із 

бункера відвантажується в автомобільний транспорт. 

Приймання, зберігання, нагрівання до робочої температури бітуму, 

дозування і подача його в змішувач. 

Система бітумного господарства включає чотири ємності бітуму та ємність 

полімерно - модифікованого бітуму. Нагрівання бітуму в ємностях зберігання 

здійснюється рідким теплоносієм (мастилом), яке нагрівається в нагрівачі. 

Нагрівання рідкого носія (масла) може здійснюватися пальником потужністю 1000 

Мкал/год (1,163 МВт), який працює на дизельному пальному або електричною 

енергією. В ємностях, з яких забезпечується бітумом робота змішувача, 

відбувається підігрів бітуму до робочої температури 180°С. Подача бітуму для 

приготування асфальтової суміші здійснюється бітумним насосом. В бітумні 

ємності вивантаження бітуму здійснюється з транспортних цистерн. Заповнення 

ємностей здійснюється через контрольні рівні. Температурний режим 

контролюється через термометри встановлені на ємностях. 
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Характеристика установок очищення газів. 

При проході через сушильний барабан димові гази активно видувають дрібну 

фракцію мінеральних заповнювачів і виходять з барабана сильно запорошеними. 

Система пилоочищення складається з відцентрового всмоктувача та змінних 

рукавних фільтрів. У нижній частині фільтру є відсік для збору відфільтрованого 

пилу з пристроєм для поділу пилу на велику і дрібну фракції і шнеками для її 

вивантаження. Дрібний пил транспортується у бункер пилу, об'ємом 50 м3, а 

крупний пил в елеватор гарячих кам’яних матеріалів. Весь пил, що збирається в 

подальшому використовується в якості наповнювача. Група фільтрів, які 

виготовлені зі спеціального матеріалу витримують температуру 200°С, 

розташовані у закритому боксі. Загальна фільтруюча поверхня - 800 м2, 

ефективність очищення забезпечує концентрацію пилу на виході фільтру 20 мг/м3. 

Автоматизована система фільтрувально-вентиляційного пристрою здійснює 

контроль за станом запиленості, при досягненні критичного значення здійснюється 

автоматичне посекційне очищення рукавних фільтрів зворотнім продуванням. 

Після того, як пил після продування (очищення) мішків, осідає в бункері 

накопичення пилу, який знаходиться між сушильним барабаном та блоком 

рукавних фільтрів, за допомогою шнекового транспортеру пил доставляється до 

елеватора пилу, який завантажує витратний бункер пилу для подачі у змішувач. 

Якщо в кам’яних матеріалах пилу більше, ніж потрібно за рецептурою суміші, 

надлишок пилу по пневмопроводу подається в силос пилу. Пил з силосу пилу 

подається до елеватору пилу шнековими конвеєрами. 

Крупний пил, який уловлений фільтром, ланцюжком шнеків 

транспортується до елеватора гарячих кам’яних матеріалів, яким подається до 

змішувача. 

Етапи технологічного процесу з точки зору забруднення атмосфери 

Механічне складування та зберігання щебню фракцій 5-20 мм, 20-40 мм, 

гранвідсіву фракції 0-5 мм, проводиться на відкритих складах. Здійснюється 

механізований (з допомогою екскаваторів та навантажувачів) спосіб складування. 

В атмосферне повітря неорганізовано викидаються речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок. Викид в атмосферне повітря речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок відбувається на вузлі навантаження матеріалів в 

бункери живлення асфальтозмішувальної установки, вузлі завантаження 

нахиленого транспортера, нахиленому транспортері, рукавних фільтрах силосів 

мінерального порошку та пилу, через систему пневмотранспорту целюлозних 

добавок, вивантаженні негабаритного щебню. 

В сушильному барабані асфальтозмішувальної установки інертні 

(мінеральні) матеріали прогріваються до температури 160°С за рахунок 

спалювання вуглеводного палива. Через трубу від сушильного барабану установки 

в атмосферу викидаються продукти згоряння палива та речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок. Вуглеводне паливо для забезпечення роботи 

пальника сушильного барабану зберігається в резервуарі об’ємом 37 м3. При 

прийманні, зберіганні та відпуску вуглеводного палива в атмосферу через 

горловину резервуару викидаються компоненти парів цього палива. 
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Ємності з нагрівачем використовуються як буферні для зберігання бітуму та 

РМВ та як витратні в технологічному процесі приготування суміші на 

змішувальній установці. Температура бітуму, що закачується до ємностей складає 

120°С. При використанні ємності в технологічному процесі температура бітуму в 

резервуарі коливається від 140°С до 180°С. На об’єкті задіяні дві цистерни бітуму 

об’ємом по 60 м3 кожна з яких здійснюється подача бітуму в змішувач та дві 

буферні ємності по 120 м3 для зберігання бітуму, а також ємність з полімер-

модифікованим бітумом об’ємом 70 м3. Продуктивність насосу при закачуванні 

бітуму до 10 м3 на годину. Забруднюючі речовини - вуглеводні бітуму, фенол. 

В разі використання для нагрівання бітуму електричної енергії в атмосферне 

повітря викидаються вуглеводні насічені та фенол. В разі використання для 

нагрівання бітуму пальника на дизельному пальному продукти згоряння 

викидаються в атмосферне повітря через димову трубу. Забруднюючі речовини, що 

викидаються в атмосферне повітря: при спалюванні дизпалива - оксиди азоту в 

перерахунку на двоокис азоту, вуглецю оксид, діоксид сірки, діоксид вуглецю СО2, 

метан, оксид діазоту. 

Паливо для забезпечення роботи пальника нагрівача рідкого теплоносія 

зберігається в сталевому горизонтальному резервуарі об’ємом 10 м3. При 

прийманні, зберіганні та відпуску палива в атмосферу через горловину резервуарів 

викидаються компоненти цього палива. 

 

Ґрунтозмішувальна установка ДС-50Б, виробництва ПрАТ “КРЕДМАШ”, 

призначена для виготовлення бітумно-ґрунтових та цементо-ґрунтових сумішей, 

що використовуються в процесі будівництва основи дорожнього полотна, а також 

ряду інших, супутніх цьому процесу робіт. Продуктивність ґрунтозмішувальної 

установки ДС-50Б становить 200-240 т/год. До складу установки входять: 

• змішувальний агрегат; 

• конвеєр похилий; 

•  цистерна води місткістю 16 м3 та три цистерни бітумної емульсії 

місткістю 30 м3 кожна з насосними установками; 

• агрегат живлення; 

• силоси порошкоподібних матеріалів; 

• дозатор рідини; 

• блок управління (кабіна оператора). 

Для виготовлення фрезерованих матеріалів укріплених використовується 

щебенево- піщана суміш (ЩПС), фрезерований матеріал, цемент, бітумна емульсія 

та вода. Фрезеровані матеріали з додаванням ЩПС, укріплені цементно-в’яжучим 

матеріалом використовуються при будівництві нижніх шарів автомобільних доріг. 

Збагачена і укріплена цементом суміш відзначається більш високим рівнем 

морозостійкості і знижує кількість тріщин, що утворюються на дорожньому 

покритті. Технологічний процес включає: 

• подачу в бункери та дозування кам’яних матеріалів в агрегаті живлення 

і подача їх на конвеєр; 

• приймання та дозування порошкоподібних матеріалів (цементу) в 



18 

 

агрегатах порошкоподібних матеріалів; 

• приймання матеріалів з конвеєра агрегату живлення та агрегатів 

порошкоподібних матеріалів на нахилений транспортер та продана їх в змішувач; 

• приймання з транспортних засобів води та бітумної емульсії в цистерни 

з підтриманням необхідної температури та подача їх насосами в змішувальну 

установку; 

• перемішування кам’яних матеріалів з цементом, бітумною емульсією 

та водою в змішувальному агрегаті неперервної дії; 

• видача готового фрезерованого укріпленого матеріалу на 

автотранспорт. 

Стаціонарний автозаправний пункт 

На стаціонарному автозаправному пункті здійснюються приймання 

дизельного палива з автомобільних транспортних цистерн в резервуари, зберігання 

цього палива у резервуарах, заправлення дизельним паливом транспортних засобів 

через паливо роздавальні колонки. Дизпаливо на автозаправному пункті 

зберігається в двох резервуарах місткістю 8 м3 кожен. Заповнення резервуарів 

здійснюється з транспортних цистерн через люки резервуарів, які закриваються 

після приймання палива. Для зменшення втрат від “великих” (при спорожненні 

резервуарів) і “малих” (при зміні температури палива в резервуарах) дихань, для 

запобігання надмірного підвищення тиску або розрідження всередині резервуарів, 

передбачені дихальні клапани СМДК-50. Відпуск дизпалива в баки транспортних 

засобів здійснюється через паливороздавальні колонки. Приймання, зберігання та 

відпуск дизпалива супроводжується викидом в атмосферне повітря парів 

компонентів дизельного палива. 

Приймання та зберігання зріджених вуглеводневих газів 

Виробничий процес на об'єкті планованої діяльності передбачає виконання 

наступних операцій - приймання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), його 

зберігання та видача для забезпечення роботи сушильного агрегату та 

теплогенератора для нагріву бітуму. Конструктивно резервуарний парк ЗВГ 

складається з: 

- двох підземних резервуарів ЗВГ об'ємом 50 м3 кожен; 

- зливного вузла, що складається з патрубків приєднання транспортної 

автоцистерни (парова фаза, зріджена фаза для наповнення резервуарів та патрубок 

аварійного звільнення від газу) 

- технологічних газопроводів, запірної та запобіжної арматури; 

- випарника КВV-2000 (2000 кг/год); 

- регуляторної групи. 

Резервуари призначенні для зберігання та подачі рідкої фази ЗВГ на 

пальники сушильного агрегату асфальтобетонної установки. Резервуари 

розраховано на робочий тиск 1,6 МПа (16кг/см2). Робота системи автономного 

газопостачання складатиметься з таких технологічних процесів: 

- заповнення резервуарів зрідженим газом від транспортної 

автоцистерни; 

- зберігання зрідженого газу; 
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- подача ЗВГ на пальники, редукція високого тиску парової фази до 

середньої та видача на пальник через вузол технологічного обліку. 

Подача парової фази до пальників проводитиметься по підземному та 

наземному трубопроводах. Для запобігання утворенню конденсату, наземні 

газопроводи, по яким постачатиметься газ, передбачено теплоізолювати 

ізолюючими матами. 

Заповнення резервуарів здійснюватиметься від транспортної автоцистерни 

для транспортування зрідженого газу на заправному вузлі штатним насосом 

транспортної автоцистерни. 

Операція зберігання ЗВГ в резервуарах проводитиметься при повністю 

закритій запірній арматурі та встановлених заглушках. Захист резервуарів від 

непередбаченого підвищення тиску відбуватиметься за допомогою запобіжних 

клапанів, захист газопроводів зрідженої фази ЗВГ відбуватиметься за допомогою 

гідростатичних (запобіжних) клапанів. 

Контроль безпечності ведення технологічного процесу передбачається за 

допомогою наступних контрольно-вимірювальних приладів: 

- рівнемірів для контролю за рівнем газу під час роботи, та контролю 

максимального рівня під час наповнення резервуарів; 

- манометрів для контролю тиску в резервуарах та на газопроводах для 

контролю тиску при видачі газу на асфальтобетонну установку. 

Захист від атмосферної корозії наземних металевих споруд 

здійснюватиметься за допомогою покриття двома шарами емалі ПФ-115 по двом 

шарам ґрунту. 

Газопровід парової фази низького тиску захищатиметься від утворення 

конденсату важких складових ЗВГ під дією низьких атмосферних температур 

теплоізоляцією. Утворення конденсату бутанової складової ЗВГ при тиску 0,05 

гкс/см2 очікується при температурі стінки газопроводів +9 0С та нижче. 
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2 ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про 

стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських 

рішень в Україні створена система державного моніторингу навколишнього 

природного середовища.  

Моніторинг за станом навколишнього природного середовища та рівнем його 

забруднення від функціонування об’єкту впливу є  обов’язковою умовою при 

здійснення планованої діяльності і має здійснюватися суб’єктом господарювання. 

 

Моніторинг атмосферного повітря 

Метою моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря є спостереження 

за станом повітря та прогнозування ймовірних наслідків впливу забруднюючих 

речовин на людину та навколишнє середовище. 

Організація моніторингу стану атмосферного повітря на підприємстві 

повинна здійснюватися шляхом контролю безпосередньо на джерелах викидів та 

по фактичному забрудненню атмосферного повітря на межі санітарно-захисної 

зони промислового майданчика. 

В основі системи контролю лежить визначення величин викидів 

забруднюючих речовин від джерел та зіставлення їх з величинами затвердженого 

граничнодопустимого викиду. Задачами контролю підприємства за дотримуванням 

ГДВ на проммайданчику є:  

- виконання плану заходів, направлених на досягнення величин ГДВ; 

- виконання приписів, актів та інших вказівок організацій, що здійснюють 

контроль на підприємстві;  

- дотримування державних та галузевих нормативно-технічних документів 

(НТД), які регламентують контроль гранично допустимих викидів; 

 - виконання заходів та дотримування регламентів роботи підприємства при 

отриманні повідомлення про надходження несприятливих метеорологічних умов 

(НМУ) та при виникненні аварійних ситуацій.  

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися 

організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.  

Для запобігання перевищенню встановлених нормативів 

граничнодопустимих викидів в процесі виробництва необхідно здійснювати 

контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря та вести їх постійний облік в журналі встановленого зразка. 

Періодичність контролю по дотриманню нормативів граничнодопустимих викидів. 

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб 

організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення 
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атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне 

забезпечення. Відбір проб промислових викидів». 

 

Моніторинг у сфері поводження з відходами 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє 

природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх відвернення 

та подолання під час провадження планованої діяльності необхідно здійснювати 

контроль за станом місць розміщення твердих побутових відходів у відповідності 

до вимог статей 17 та 29 Закону України «Про відходи». 

До основних принципів, які покладені в основу заходів щодо контролю 

утворення відходів та мінімізації впливу відходів на довкілля належать:  

- постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів;  

- підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при організації 

тимчасового зберігання відходів;  

- моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи; власних 

місць утворення, тимчасового розміщення відходів. 

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи: 

- пил від процесу очищення відпрацьованих газоповітряних сумішей та 

регенерації фільтрів обсягом 2557,6 т/рік (IV клас небезпеки) накопичення 

здійснюється у бункері пилоочисної установки, по мірі накопичення повертається 

у виробництво асфальтобетону; 

- ганчір’я забруднене нафтопродуктами обсягом 0,00918 т/рік (III клас 

небезпеки); 

- ТПВ обсягом 0,81 т/рік (IV клас небезпеки); 

- шлам від очищення стічних, дощових і талих вод обсягом 15,453 т/рік (III 

клас небезпеки); 

- суміш мастильних речовин одержаних від вилучення з нафтовловлювачів 

локальних очисних споруд обсягом 0,309 т/рік (III клас небезпеки). 

Відходи III класу небезпеки передаються згідно договору від 27.01.2021 

№1214/В-21 на утилізацію ТОВ «Еко Захист-Україна», відходи IV класу небезпеки 

передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених 

договорів. 

Поводження з відходами, з дотриманням санітарно-екологічних правил їх 

зберігання, збору та передачі іншим власникам дозволить мінімізувати негативний 

вплив на навколишнього середовище і комфортність проживання населення. 

 

Акустичний моніторинг 

Метою акустичного моніторингу є спостереження за рівнем шуму на 

території проммайданчика та межі санітарно-захисної зони для визначення 

доцільності необхідності додаткового впровадження шумопоглинаючих та 

шумозахисних заходів.  

В процесі провадження планованої діяльності, перевищення нормативних 

значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі найближчої житлової забудови 

відбуватись не буде. 
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Скиди (стічні води). 

На період провадження планованої діяльності передбачається використання 

водних ресурсів на питні, господарсько-побутові та на виробничі потреби. Планові 

обсяги споживання води: 

- на питні і господарсько-побутові потреби 0,74 м3/добу та 200 м3/рік; 

- на виробничі потреби всього 51,3 м3/добу та 10620 м3/рік, в тому числі 

зрошення поверхні складів зберігання сировини (пилопригнічення) 18 м3/добу та 

1620 м3/рік, на виготовлення грунтощебеневих сумішей 33,3 м3/добу та 9000 м3/рік. 

Джерелами водопостачання є привізна вода згідно договору про надання 

послуг постачання холодної води, укладеного між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД 

ГРУП» та КП «Редьківське» або запроектована водозабірна свердловина глибиною 

60 метрів з дебітом 10 м3/год. Зона І поясу санітарно-захисної охорони свердловини 

становить 30 м (відповідно ДБН В.2.5-74:2013). Для економії водних ресурсів в 

процесі виробничої діяльності також передбачається можливість використання 

води технічної якості, яка накопичується в резервуарах накопичувачах після 

біологічного очищення на локальній очисній споруді господарсько-побутових вод 

та локальній очисній споруді дощових і талих вод. 

Утворення стічних вод на об'єкті планованої діяльності відбуватиметься за 

рахунок: 

- життєдіяльності персоналу і становить 0,743 м3/добу та 200 м3/рік; 

- внаслідок атмосферних опадів, обсяг утворення стічних вод атмосферного 

походження 10301,8 м3/рік. 

Відведення поверхневих дощових вод відбуватиметься за рахунок 

поздовжніх та поперечних уклонів з подальшим їх відведення на очищення до 

локальних очисних споруд. 

Скид зворотних вод у водні об'єкти з боку об'єкта планованої діяльності не 

здійснюватиметься. Забруднення водного середовища внаслідок провадження 

планованої діяльності не відбуватиметься. 

 

Загальні заходи з післяпроектного моніторингу та контролю за 

станом довкілля 

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється організаціями, 

які мають у своєму складі атестовану лабораторію. Заключений договір з ПП 

«Науково-виробнича фірма «Альтвест». Однак, внаслідок військової агресії 

Російської Федерації проти України, і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 

року до його офіційного закінчення, що є надзвичайними, невідворотними та 

об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності.  Товариство було 

змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтозмішувальної продукції, 

роботи щодо випуску асфальтобетонної продукції не виконувались. Здійснення 

інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного повітря на межі 

санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, інструментально-

лабораторного контролю гранично допустимих викидів забруднюючих речовин 
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стаціонарними джерелами викидів за 2022 рік не проводились, внаслідок вище 

описаних обстави 

2. Ведеться постійний облік утворення, накопичення і передачі відходів. 

3. Проводиться моніторинг і контроль організацій, яким передаються відходи. 

4. Здійснюється інформування про результати післяпроектного моніторингу  

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 

та Державну екологічну інспекцію у Чернігівській області за звітний рік до 01 

лютого року, наступного за звітним. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗОНІ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 

впровадження планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та 

здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря та акустичним впливом. Значний негативний вплив на довкілля під час 

провадження планової діяльності не передбачається. Враховуючи результати 

оцінки впливу на довкілля планової діяльності передбачається програма 

моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планової 

діяльності для моніторингу та контролю допустимих викидів. 

 

3.1. Дослідження стану атмосферного повітря 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності: 

Відповідно до Звіту та Висновку з ОВД для здійснення планованої діяльності 

не передбачається виконання будівельних робіт, оскільки асфальтобетонна 

установка має модульну конструкцію та оснащена необхідними кабельними і 

трубними з’єднаннями, компонуються на пересувних стальних основах і не 

потребують проведення будівництва на майданчику. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря є: 

- стрічковий транспортер вузла живлення; 

- віброгрохот вузла перевантаження установки SIGMA PRIMA SGM-240; 

- сушильний і топковий агрегати установки SIGMA PRIMA SGM-240; 

- силос мінерального порошку установки SIGMA PRIMA SGM-240; 

- силос пилу установки SIGMA PRIMA SGM-240; 

- шнек відвантаження пилу з силосу; 

- бункер негабариту і бункер целюлозних добавок; 

- розвантажувач целюлозних ґранул з системи пневмотранспорту; 

- бункер готової суміші установки SIGMA PRIMA SGM-240; 

- нагрівач рідкого теплоносія з пальником на рідкому паливі; 

- ємності з бітумом 5 одиниць; 

- бункери вузла живлення ДС-50Б; 

- стрічковий транспортер вузла живлення ДС-50Б; 

- вузол перевантаження на похилений конвеєр; 

- похилений стрічковий конвеєр ДС-50Б; 

- силос порошкоподібних матеріалів установки ДС-50Б; 

- додаткові силоси порошкоподібних матеріалів установки ДС-50Б — 2 

одиниці; 

- ємності з бітумною емульсією 3 одиниці; 

- автозаправні колонки 2 одиниці; 

- дизель-генератор; 

- стоянки легкового та вантажного автотранспорту та двигуни 

автотранспортної техніки, задіяної на постачанні сировини, вивезенні продукції, 
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відходів тощо; 

- процес приймання та зберігання ЗВГ. 

- виконання земляних робіт, внаслідок чого в атмосферне повітря 

надходитимуть речовини у вигляді суспендованих твердих частинок; 

- роботи двигунів автотранспортної техніки, внаслідок чого в атмосферне 

повітря надходитимуть забруднюючі речовини - вуглецю оксид, діоксид азоту, 

сажа, діоксид сірки, вуглеводні насичені, аміак, бенз(а)пірен, а також парникові 

гази - метан, вуглецю діоксид та оксид діазоту; 

організація рельєфу господарської, виробничої і транспортної зон; 

- монтування устаткування із крупногабаритних вузлів з підключенням до 

інженерних комунікацій; 

- улаштування протипожежних резервуарів; 

- встановлення об'єктів енергозабезпечення (трансформаторну підстанцію з 

генераторною установкою); 

- монтаж ємностей для зберігання бітуму, автомобільного автозаправного 

пункту (далі - АЗП), резервуарів для зберігання пального; 

- виконання зварювальних робіт, внаслідок чого в атмосферне повітря 

надходитимуть заліза оксид та марганцю оксид; 

Схема розташування джерел викиду забруднюючих речовин наведена на рис. 

нижче. Параметри джерел викиду забруднюючих речовин, назва джерел утворень 

забруднюючих речовин, очікувані величини масових і валових викидів 

забруднюючих речовин наведені в наступній таблиці. 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 



27 

 

 
 

 



28 

 

У процесі монтажу, а також на період завершення планованої діяльності та 

демонтування об’єкту очікується утворення відходів, викидів забруднюючих 

речовин та стічних вод. Скидання зворотних вод у водні об'єкти на період 

виконання монтажу/демонтажу, не передбачається. 

Вплив на довкілля буде мати короткостроковий тимчасовий характер. 

Джерелами потенційного впливу при виконанні підготовчих робіт, монтажу та 

демонтажу обладнання на навколишнє середовище є: 

Відходи, скиди за період виконання будівельних та підготовчих робіт: 

- тверді побутові відходи (далі - ТПВ) від процесів життєдіяльності 

персоналу масою 0,198 т; 

- рідкі побутові скиди обсягом 16 м3; 

- відходи змішані від процесів будівництва об’єкту планованої діяльності 

масою 3,9 т. 

Усі створені відходи, згідно вимог чинного законодавства у сфері 

поводження з відходами, будуть передаватися спеціалізованим підприємствам на 

утилізацію згідно укладених договорів. 

Оскільки кількість персоналу та тривалість процесу демонтажу устаткування 

однакові як і для монтування, тому на період демонтажу обсяги утворення ТПВ та 

рідких побутових скидів аналогічні обсягам утворення таких відходів під час 

монтажу. 

- відходи змішані від процесів демонтажу об’єкту планованої діяльності 

масою 57,9 т. Передаватимуться спеціалізованим підприємствам на утилізацію 

згідно укладених договорів. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час виконання 

підготовчих та будівельних робіт відбуватимуться за рахунок: 

- виконання земляних робіт, внаслідок чого в атмосферне повітря 

потраплятимуть органічні речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 

масою 0,0183 т/період; 

- викиди під час роботи двигунів внутрішнього згорання (далі - ДВЗ) 

будівельних машин: 

сажа масою - 0,228 т/період; оксид азоту масою - 0,00116 т/період; сірки 

діоксид, масою - 0,193 т/період; оксид вуглецю масою - 1,496 т/період; вуглеводні 

насичені масою-0,441 т/період; бенз(а)пірен масою- 0,000007 т/період; аміак масою 

- 0,000166 т/період; діоксид азоту масою - 0,588 т/період; вуглецю оксид масою - 

0,441 т/період; метан масою - 0,00369 т/період. 

- викиди в атмосферне повітря внаслідок проведення зварювальних робіт: 

залізо та його сполуки масою - 0,000126 т/період; 

манган та його сполуки масою - 0,0000138 т/період. 

- викиди в атмосферне повітря внаслідок проведення фарбувальних робіт: 

ксилол масою - 0,00176 т/період; 

уайт-спірит масою - 0,00116 т/період. 

Максимальні концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі 

на межі санітарно-захисної зони виробництва та на межі житлової забудови в 

період будівництва та демонтажу не будуть перевищувати гранично допустимих 
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концентрацій шкідливих речовин. 

Згідно зі Звітом з ОВД, за результатами аналізу проведених розрахунків 

розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що викиди 

забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих концентрацій на 

межі найближчої житлової забудови, а провадження планованої діяльності не 

призведе до наднормативного його забруднення. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів 

граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин здійснюється організаціями, 

які мають у своєму складі атестовану лабораторію. Заключений договір з ПП 

«Науково-виробнича фірма «Альтвест». Однак, внаслідок військової агресії 

Російської Федерації проти України, і введення воєнного стану з 24 лютого 2022 

року до його офіційного закінчення, що є надзвичайними, невідворотними та 

об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності.  Товариство 

було змушене зупинити свою діяльність з виробництва асфальтозмішувальної 

продукції, роботи щодо випуску асфальтобетонної продукції не виконувались. 

Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного 

повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, 

інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2022 рік не 

проводились, внаслідок вище описаних обставин. 

Лабораторні дослідження забруднюючих речовин від організованих викидів 

стаціонарних джерел будуть здійсненні лабораторією  «Науково-виробничої фірми 

«Альтвест», яка технічно компетентна на проведення вимірювань (атестат про 

технічну компетентність № 232 «ОНС» - 22 від 07.06.2022 р. чинний до 26.06.2025 

р. виданий Державним підприємством «Хмельницький науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації». 

Промисловий майданчик ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», що 

розташований за межами населених пунктів в західному напрямку від с. Новий 

Білоус Чернігівського району Чернігівської області, здійснює свою виробничу 

діяльність на підставі:  

- дозволу на викиди № 1095/1  від 01.02.2022 р. 

- листа про постановку на державний облік № 00284 від 22.11.2022 р. 

 

3.2 Дослідження стану водного середовища 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності: 

У звіті з оцінки впливу на довкілля зазначено, що поруч з промисловим 

майданчиком немає поверхневих водних об’єктів.  

Мобільні елементи обладнання, вузли, агрегати  монтуються за допомогою 

техніки, на твердій поверхні. 

Таким чином, вплив на водне середовище під час монтажних та будівельних 

робіт для улаштування асфальтобетонної установки та допоміжних виробництв 
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відсутній. 

На період провадження планованої діяльності передбачається використання 

водних ресурсів на питні, господарсько-побутові та на виробничі потреби. Планові 

обсяги споживання води: 

- на питні і господарсько-побутові потреби 0,74 м3/добу та 200 м3/рік; 

- на виробничі потреби всього 51,3 м3/добу та 10620 м3/рік, в тому числі 

зрошення поверхні складів зберігання сировини (пилопригніченняя) 18 м3/добу та 

1620 м3/рік, на виготовлення грунто-щебеневих сумішей 33,3 м3/добу та 9000 

м3/рік. 

Джерелами водопостачання є привізна вода згідно договору про надання 

послуг постачання холодної води, укладеного між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД 

ГРУП» та КП «Редьківське» або запроектована водозабірна свердловина глибиною 

60 метрів з дебітом 10 м3/год. Зона І поясу санітарно-захисної охорони свердловини 

становить 30м (відповідно ДБН В.2.5-74:2013). Для економії водних ресурсів в 

процесі виробничої діяльності також передбачається можливість використання 

води технічної якості, яка накопичується в резервуарах накопичувачах після 

біологічного очищення на локальній очисній споруді господарсько-побутових вод 

та локальній очисній споруді дощових і талих вод. 

Утворення стічних вод на об'єкті планованої діяльності відбуватиметься за 

рахунок: 

- життєдіяльності персоналу і становить 0,743 м3/добу та 200 м3/рік; 

- внаслідок атмосферних опадів, обсяг утворення стічних вод 

атмосферного походження 10301,8 м3/рік. 

Відведення поверхневих дощових вод відбуватиметься за рахунок 

поздовжніх та поперечних уклонів з подальшим їх відведення на очищення до 

локальних очисних споруд. 

Скид зворотних вод у водні об'єкти з боку об'єкта планованої діяльності не 

здійснюватиметься. Забруднення водного середовища внаслідок провадження 

планованої діяльності не відбуватиметься. 

При експлуатації об’єкта відсутній скид стічних вод безпосередньо у 

водоймища та ґрунтові води. Система водовідведення забезпечує відсутність 

забруднення ґрунтів. Таким чином, планована діяльність не приведе до 

негативного впливу на водне середовище. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Мета водокористування - питні, санітарно-гігієнічні, виробничі потреби (в 

т.ч. полив території). 

Водозабір на санітарно-гігієнічні та виробничі потреби планується 

здійснювати згідно договору на водопостачання із комунальним підприємством.  

Вода для санітарно-побутових потреб привозна. Необхідний запас води для 

потреб працівників зберігається в резервуарі, який встановлено безпосередньо біля 

контейнера санітарно-побутового призначення. Скидів у водні об`єкти не 

передбачається. Господарсько-побутові стоки надходять у герметичну ємність, що 

розташована біля контейнера санітарно-побутового призначення. По мірі 



31 

 

накопичення, вони відвозитимуться спецтранспортом виконавців за укладеними 

угодами.  

 У випадку розлиття нафтопродуктів, на території передбачено ящики з 

піском та герметичні ємності для піска, забрудненого нафтопродуктами. Дані 

відходи відвозитимуться організаціями, ліцензованими у сфері поводження з 

відходами.  

 Передбачено вертикальну організацію відведення стоків з території 

підприємства, з наступною їх очисткою за допомогою сепаратора нафтопродуктів. 

Очищена вода використовується для зрошення території. Відходи від ЛОС 

своєчасно передаватимуться ліцензованим організаціям. 

З метою запобігання забруднення підземних вод нафтопродуктами ємності 

для зберігання бітуму та емульсії, як і передбачалось встановлені на виробничому 

майданчику з твердим водонепроникним покриттям. 

Зберігання дизельного палива здійснюється в наземних двостінних 

резервуарах, облаштованих відповідними системами контролю (датчиками рівня та 

аварійними клапанами скиду надлишку тиску). Зберігання бітуму передбачається 

в ємностях, облаштованих датчиками контролю рівня та температури. 

На об’єкті не здійснюється скид стічних вод безпосередньо у водоймища та 

ґрунтові води. Таким чином, діяльність не приводить до негативного впливу на 

водне середовище. Отже, потенційний вплив діяльності на водне середовище 

знаходиться в межах допустимих норм. 

 

 

3.3 Дослідження стану шумового навантаження 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності: 

Основними джерелами є робота двигунів машин та механізмів, що 

здійснюють монтажні роботи та зварювальний апарат. 

Монтажні роботи будуть вестись за межами населених пунктів. 

Незважаючи на те, що при відкритих роботах шум розповсюджується у 

повітряному середовищі на більш значні відстані, шум має локальне значення. 

Відповідно до розрахунків наданих у звіті з оцінки впливу на довкілля, рівні 

шуму, що створюються роботою техніки та механізмів при монтажі технологічного 

обладнання на межі найближчої житлової забудови складають 23,5 дБА, що не 

перевищує нормативного показника - 55 дБА для денного часу доби та 45 дБА для 

нічного часу. Вплив шумового забруднення буде носити короткочасний вплив 

тільки у період здійснення монтажних робіт. 

Розрахунок акустичного навантаження на межі СЗЗ підприємства відповідно 

до Звіту з ОВД. Згідно розрахунку шумового навантаження, на відстані 1000 м (СЗЗ 

підприємства) від джерел акустичне навантаження значно менше допустимого на 

території, яка безпосередньо прилягає до житлової зони населеного пункту; 

Для зниження рівня шуму асфальтобетонної установки, сушильний барабан 

знаходиться в теплоізоляційному кожуху, що виступає в якості шумозахисної 

конструкції. Також для ефективного зниження рівня шуму передбачена 
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інноваційна система глушників на пальнику сушильного барабану та системі 

пиловидалення. 

Відповідно до розрахунків, представлених у звіті з оцінки впливу на 

довкілля, рівні шуму, що створюються роботою різного технологічного обладнання 

складають від 21,4 дБА до 22,0 дБА, що не перевищує нормативного показника 55 

дБА для денного часу доби. 

Забезпечення нормативного рівня шуму на межі санітарно-захисної зони і 

найближчої житлової забудови досягається значною віддаленістю житлової 

забудови від виробничого обладнання (СЗЗ 1000 м), об’ємно-планувальними 

рішеннями проммайданчика, з урахуванням ізоляційних властивостей конструкцій 

обладнання, шумових властивостей існуючих зелених насаджень. 

Згідно з інформацією, наданій у звіті з оцінки впливу на довкілля, на межі 

найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній» за 

санітарно-гігієнічними нормативами. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996, №173, допустимий 

рівень звуку для території житлових будинків становить 55 дБА у денний період 

доби та 45 дБА у нічний. 

Враховуючи відстань між джерелами шуму і найближчою житловою 

забудовою, розташованою на відстані більше 1000 метрів, а також враховуючи 

зниження рівня шуму за рахунок поглинання його повітрям, перевищення 

нормативних значень шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі на межі житлової 

забудови не відбувається. 

Функціонування об’єкту не супроводжується утворенням ультразвукових, 

електромагнітних та радіоактивних випромінювань, виходячи з чого, заходи по 

захисту навколишнього середовища від зазначених чинників впливу не 

передбачаються. 

 

3.4 Поводження з відходами 

 

Очікування від здійснення планованої діяльності 

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля під час підготовчих та 

монтажних робіт на території здійснення планованої діяльності  передбачено 

встановлення контейнерів для побутового сміття, з його роздільним збиранням. 

Майданчик для побутового сміття передбачено улаштувати із твердим покриттям. 

 Відходи сепаратора нафтопродуктів, та пісок, забруднений нафтопродуктами 

та ПММ передбачено передавати ліцензованим організаціям. 

В процесі провадження планованої діяльності створюються відходи: 

- пил від процесу очищення відпрацьованих газоповітряних сумішей та 

регенерації фільтрів обсягом 2557,6 т/рік (IV клас небезпеки) накопичення 

здійснюється у бункері пилоочисної установки, по мірі накопичення повертається 

у виробництво асфальтобетону; 
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- ганчір’я забруднене нафтопродуктами обсягом 0,00918 т/рік (III клас 

небезпеки); 

- ТПВ обсягом 0,81 т/рік (IV клас небезпеки); 

- шлам від очищення стічних, дощових і талих вод обсягом 15,453 т/рік (III 

клас небезпеки); 

- суміш мастильних речовин одержаних від вилучення з нафтовловлювачів 

локальних очисних споруд обсягом 0,309 т/рік (III клас небезпеки). 

Відходи III класу небезпеки передаються згідно договору від 27.01.2021 

№1214/В-21 на утилізацію ТОВ «Еко Захист-У країн а», відходи IV класу небезпеки 

передаються спеціалізованим підприємствам на утилізацію згідно укладених 

договорів. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

Відходи комунальні міські змішані збираються роздільно в контейнери для 

сміття та передаються відповідно до укладеного договору (в додатках). 

Всі інші відходи по мірі накопичення передаються спеціалізованим 

організаціям для подальшого вивезення та утилізації згідно попередньо 

заключених договорів (в додатках), що укладаються щорічно або діють на умовах 

пролонгації.  

Суб'єкт господарювання, в установленому порядку, що визначений 

виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на даній території, здійснює 

їх роздільне збирання. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється згідно 

з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджена 

центральним органом виконавчої влади.  

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від 

інших видів побутових відходів, а також відокремлюються на етапі збирання чи 

сортування та передаватися спеціалізованому підприємству, що має ліцензію на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.  

Рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах та вивозяться згідно 

попередньо укладеного договору. 

Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за 

компонентами, що входять до складу твердих побутових відходів. Компоненти, що 

входять до складу твердих побутових відходів, визначають за такою 

класифікацією: органічна складова побутових відходів, що легко загниває; папір та 

картон; полімери; скло. 

 

 

3.5 Дослідження умов землекористування 

Очікування від здійснення планованої діяльності 

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля земельна ділянка, на якій 

розташовується асфальтозмішувальна установка та грунтозмішувальна розміщена 

за межами населених пунктів в західному напрямку від с. Новий Білоус 

Чернігівського району Чернігівської області Для провадження планованої 

діяльності додаткові площі не долучаються. 
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Земельна ділянка відноситься до Полісся Лівобережного, ґрунти, що на ній 

залягають згідно наказу Держкомзему України від 06.10.2003 №245 не відносяться 

до особливо цінних земель. Територія вільна від забудови і знаходиться за межами 

зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання 

забудови, охорони археологічного культурного шару, в межах якого діє 

спеціальний режим їх використання, охоронних зон об’єктів природно- 

заповідного фонду, прибережних захисних смуг. 

Земельна ділянка об'єкта планованої діяльності площею 4,0265 га з цільовим 

призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

передана в оренду ТОВ “АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП” (копія договору та витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права за №269902413 від 10.08.2021 року наведено у додатку). Для 

ведення планованої діяльності орендована земельна ділянка потребує зміни 

цільового призначення на категорію земель, придатних для провадження 

планованої діяльності, пов’язаної з виготовлення асфальтобетонних сумішей. 

Відповідно до статті 20 глави 4 Земельного кодексу України зміна цільового 

призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх 

відведення, які затверджуються у встановленому порядку. Обмеження щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки відсутні. Земельна ділянка об'єкта 

планованої діяльності: 

- розміщується поза межами охоронних зон, включаючи охороні зони 

об'єктів ПЗФ і об'єктів культурної спадщини, зон санітарної охорони, санітарно-

захисних зон об'єктів, зон особливого режиму використання земель, 

водоохоронних зон (обмежень), інших обмежень, земельних сервітутів тощо; 

- не суперечить вимогам чинної містобудівної документації, а саме: 

Генеральному плану с. Новий Білоус, розробленого "Архітектурно-будівельна 

майстерня Травки З.С., затвердженого рішенням Новобілоуської сільської ради в 

2014 році, так як знаходиться територіально поза межами цього населеного пункту, 

Схеми планування території Чернігівської області, розробленої державним 

підприємством Українським державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Дніпромісто» імені Ю.М. Білоконя, затвердженої рішенням 

Чернігівської обласної ради від 28 вересня 2012 року. 

Таким чином на земельну ділянку об'єкта планованої діяльності не 

розповсюджуються дія обмежень, встановлених додатком 6 “Перелік обмежень 

щодо використання земельних ділянок” Порядку ведення Державного Земельного 

кадастру, затвердженого ПКМУ від 17.10.2012 року №1051, а також обмежень, 

встановлених чинною містобудівною документацією. 

Відповідно до пункту 8 статті 20 глави 4 Земельного кодексу України зміна 

цільового призначення земель сільськогосподарського призначення здійснюється 

за умови відшкодування власником земельної ділянки втрат 

сільськогосподарського виробництва, крім випадків, визначених законом. 

Відповідно до Додатку №4 “Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 19.06.1996 року №173 (далі — ДСП 173-96 [23]) нормативна 
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санітарно-захисна зона для виробництва асфальтобетону встановлюється у розмірі 

1000 метрів (або 1 км). Найближча житлова забудова розміщується у східному 

напрямку с. Новий Білоус на відстані 1,219 км, в північному напрямку с. Редьківка 

на відстані 1,7 км, в північно-східному напрямку с. Кошівка на відстані 1,56 км. 

Таким чином розміщення об'єкта планованої діяльності дозволяє організувати 

нормативний розмір санітарно-захисної зони. Графічне зображення нормативної 

санітарно-захисної зони об'єкта планованої діяльності наведене на рис. 1.1. 

Враховуючи викладене, розміщення об'єкта планованої діяльності 

відповідає основним вимогам містобудівної документації. 

На території земельної ділянки будуть розміщуватись будівлі та споруди із 

збірно-розбірних елементів та мобільного обладнання, яке змонтовуватиметься без 

зняття родючого ґрунту та без вирубки зелених насаджень. Вилучення інших 

земельних ділянок не планується. 

Елементи обладнання на промисловий майданчик доставляються 

автотранспортом, під'їзна дорога - існуюча. Під час проведення монтажно- 

будівельних робіт та на період експлуатації об'єкта передбачається пилеподавлення 

шляхом зволоження під'їзної дороги. У разі забруднення ґрунту 

паливовикористовуючими матеріалами від транспорту (спецтехніки) передбачено 

використання сорбенту для нейтралізації протоків. 

Ділянки вільні від забудови, доріг та майданчиків планується засіяти 

травою;  

Для збереження рослинного шару ґрунту передбачається його зняття, 

складування у відвали (бурти) з наступним використанням його для поліпшення 

малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і 

промислових зон. Роботи із зняття, складування, збереження та нанесення 

ґрунтової маси на порушені земельні ділянки здійснюються за рахунок ТОВ 

«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», як ініціатора порушення ґрунтового покриву. 

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення 

підготовчих та будівельних робіт, робіт з демонтування об’єкта передбачається 

використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без 

витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних 

матеріалів - терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з 

наступною його передачею на знешкодження. 

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих 

пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика. 

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи 

радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається. 

 

Стан під час здійснення діяльності 

ТОВ «Автострада Трейд Груп» було змінено цільове призначення земельної 

ділянки з земель сільськогосподарського використання на землі промисловості, 

кадастровий номер 7425585500:06:000:0096 що знаходиться за межами населених 

пунктів на захід с. Новий Білоус, Чернігівського району, Чернігівської області 

(витяг з ДЗК в додатках). Вид цільового призначення: 11.02 Для розміщення та 
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експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  

Щодо впливу діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-захисної зони, то 

даний вплив не передбачається.  

Щодо впливу виробничої діяльності на стан ґрунтів в межах санітарно-

захисної зони, то даний вплив не передбачається. В межах санітарно-захисної зони 

знаходяться сільськогосподарські угіддя, які щороку засіваються зерновими 

культурами. Відбір проб ґрунту не можливо провести на чужій приватній території 

без нанесення шкоди посівам. Санітарно - захисна зона від нашого виду 

виробництва складає один кілометр до найближчої житлової забудови. Якщо взяти 

до уваги дану СЗЗ для контролю якості ґрунтів то площа складатиме близько 200 

га. Тобто заподіяна шкода для отримання результатів моніторингу якості 

ґрунтового покриву непорівнянна з очікувальним результатом цієї умови. 

 

 

3.6 Дослідження нормативної СЗЗ промислового майданчика 

 

Промисловий майданчик планованої діяльності ТОВ “АВТОСТРАДА 

ТРЕЙД ГРУП” розташований на захід від с. Новий Білоус за адресою: 15501, 

Чернігівської області, Чернігівського району, Новобілоуської ОТГ. Кадастровий 

номер земельної ділянки об'єкта планованої діяльності 7425585500:06:000:0096. 

Дана земельна ділянка передана в оренду ТОВ “АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП” 

згідно договору оренди землі №10/08-21 від 10 серпня 2021 року (копія договору 

та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

іншого речового права за №269902413 від 10.08.2021 року наведено у додатку). 

Навколо території об’єкта планованої діяльності розташовані: 

Пн - сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда та гідрологічний заказник 

місцевого значення “Рудківський” на відстані 700 м, найближча житлова забудова 

в с. Редьківка на відстані 1,7 км від об'єкта планованої діяльності; 

Пн С - сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда, найближча житлова забудова 

в с. Кошівка на відстані 1,56 км від об'єкта планованої діяльності; 

С - сільгоспугіддя, найближча житлова забудова с. Новий Білоус на відстані 

1, 219 км від об'єкта планованої діяльності; 

Пд С - сільгоспугіддя, тваринницька ферма, найближча житлова забудова с. 

Новий Білоус на відстані 1,3 км від об'єкта планованої діяльності; 

Пд - сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від 

об'єкта планованої діяльності;  

Пд З - сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від 

об'єкта планованої діяльності; 

З - сільгоспугіддя, житлова забудова відсутня на відстані понад 3,0 км від 

об'єкта планованої діяльності; 

Пн З - сільгоспугіддя, ліс, заплава річки Руда, найближча житлова забудова в 

с. Рудьківка на відстані понад 2,2 км від об'єкта планованої діяльності. 
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Згідно наявних картографічних даних (див рис. нижче) навколо об'єкта 

планованої діяльності в усіх напрямках знаходяться сільськогосподарські угіддя. 

На відстані 675 метрів у східному напрямку від об'єкта планованої діяльності 

знаходиться автошлях Е95 Нові Яриловичі-Чернігів-Бровари-Київ. Найближчі 

водні об'єкти — річка Білоус, яка протікає з півночі на південь та знаходиться на 

відстані 2,04 км у східному напрямку від об'єкта планованої діяльності. 

Найближчі об'єкти природно-заповідного фонду розміщуються у північному 

напрямку, це гідрологічний заказник місцевого значення “Рудківський”, який є 

об'єктом природно- заповідного фонду Чернігівської області. У східному напрямку 

на відстані 2,4 км знаходиться Білоуська сполучна територія місцевого значення 

регіональної схеми екомережі. У радіусі 5 км навколо об'єкта планованої діяльності 

відсутні об'єкти Української частини Смарагдової мережі. 

Об’єкт планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток 

культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони 

археологічного культурного шару, в межах якого діє спеціальний режим їх 

використання, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних 

захисних смуг тощо. 

План забудови території земельної ділянки об'єкта планованої діяльності 

наведений на рисунку: 

 
 

Згідно з додатком № 4 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування 

та забудови населених пунктів» розмір нормативної санітарно- захисної зони (СЗЗ), 
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визначений для виробництва асфальтобетону  підприємств на яких здійснюється 

транспортування або розігрівання бітуму, становить 1000 м. Таким чином, 

нормативний розмір санітарно-захисної зони від мобільної асфальтобетонної 

установки витримується.  

Згідно „Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів” затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

19.06.1996 р. під № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 

р. за № 379/1404 та із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 2 липня 2007 року № 362, санітарно-захисна зона 

встановлюється:  

- для асфальтобетонного заводу - на рівні 1000 м, як для виробництв 

будівельної промисловості, що належать до І класу; 

- для котлів нагріву бітуму встановлюється та перевіряється за 

результатами розрахунку розсіювання з врахуванням реальної санітарної 

ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, метеорологічних 

умов, рози вітрів); 

- для підприємств та будівельної організації, на території яких здійснюється 

транспортування та розігрівання бітуму – на рівні 1000 м. 

- для складів інертних матеріалів – на рівні 100 м.  

- для резервуарів зберігання та насосів перекачування дизпалива – на рівні 

100 м.  

- для автозаправного пункту – на рівні 50 м. 

- для зварювального посту, заточного верстату – на рівні 50 м, як для 

виробництв, що належать до V класу металообробних підприємств та 

виробництв. 

 

Згідно вищезгаданого нормативного документу, санітарно-захисна зона 

для підприємства встановлюється на рівні 1000 м, як для підприємств І класу 

по виробництву асфальтобетону. 

Аналіз забудови, що склалася в районі розташування майданчика свідчить 

про те, що нормативна СЗЗ витримана. Мінімальна відстань до житлової забудови 

становить 1,3 км від найближчих крайніх джерел викидів підприємства 

(живильника асфальтозмішувальної установки). 

Враховуючи викладене вище, розміщення об'єкта діяльності відповідає 

основним вимогам містобудівної документації. 
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ВИСНОВОК 

 

В наслідок військової агресії Російської Федерації проти України, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, в 

Україні введено воєнний стан. 

Відповідно до Указу Президента України від 21 листопада 2022 року 

№757/2022, строк воєнного стану в Україні продовжено на 90 днів. Торгово-

промислова палата України (ТПП) повідомила про засвідчення факту настання 

форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року. 

Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі статей 14 

та 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 N 

671/97-BP, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс мажорні обставини 

(обставини непереборної сили) військову агресію Російської Федерації проти 

України, що стало підставою введення воєнного стану, відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення воєнного 

стану в Україні". 

З урахуванням вищевикладених надзвичайних, невідворотних та 

об'єктивних обставин для суб'єктів господарської діяльності викладених  і 

введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року до його офіційного закінчення, 

товариство було змушене зупинити свою діяльність з виробництва 

асфальтобетонної продукції, роботи з випуску продукції не здійснювалися. 

Здійснення інструментально-лабораторних досліджень стану атмосферного 

повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови, 

інструментально-лабораторного контролю гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів за 2022 рік не 

проводилися, внаслідок вище описаних обставин.  

Лабораторні дослідження забруднюючих речовин від організованих 

викидів стаціонарних джерел будуть проведенні лабораторією  «Науково-

виробничої фірми «Альтвест», яка технічно компетентна на проведення 

вимірювань (атестат про технічну компетентність № 232 «ОНС» - 22 від 

07.06.2022 р. чинний до 26.06.2025 р. виданий Державним підприємством 

«Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» одразу після відновлення потужностей виробництва на 

проммайданчику. Товариство повернеться до виконання зобов’язань щодо 

проведення щорічних замірів, як тільки вище перераховані обставини будуть 

ліквідовані. На даний час Товариство дотримується наступних умов:- відходи, 

що утворюються, по мірі накопичення передаються іншим власникам згідно 

попередньо заключених договорів з метою їх подальшого зберігання, 

оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; 

- заключено договори на постачання води, вивезення побутових та 

небезпечних відходів; 

- не допускається робота обладнання при перевищенні концентрацій 

забруднюючих речовин вище затверджених нормативів викидів до моменту 

усунення недоліків; 
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- не використовується обладнання із непрацюючими або несправними 

контрольно-вимірювальними приладами, що можуть привести до 

неконтрольованих та/або наднормативних викидів в атмосферу до усунення 

недоліків; 

- при роботі пилогазоочисного обладнання відбувається обов’язкове 

дотримування наказу №52 від 06.02.2009 “Про затвердження Правил технічної 

експлуатації установок очистки газу”; 

- здійснюється контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря та ведеться їх облік в журналі 

встановленого зразка; 

- резервуарне обладнання майданчика забезпечує герметичність для 

запобігання викидам летких фракцій дизпалива, бітуму; 

- проводиться зрошування поверхні складів інертних матеріалів, під’їзні 

шляхи до них; 

- викиди від стаціонарних джерел здійснюються за наявності дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не перевищують 

граничнодопустимих нормативів; 

- рівень акустичного забруднення не перевищує нормативи шумового 

забруднення та вібрації на межі СЗЗ; 

- територія майданчика забезпечена та обладнана контейнерами для 

роздільного збору побутового сміття; 

- персонал забезпечено засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), 

спецодягом, спецвзуттям; 

- відбувається своєчасна сплата екологічного податку за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сума податку, який справляється 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними  

джерелами  забруднення, за розміщення відходів обчислюються суб’єктом 

господарювання самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів 

та  ставок податку; 

- експлуатація об’єкта здійснюється відповідно до чинних санітарних 

норм та правил; 

- своєчасно проводиться технічний огляд та ремонт технічного 

обладнання, підтримання технічного стану автотранспортної техніки в технічно 

справному стані; 

- відбувається дотримання проектних рішень щодо потужності, 

застосування сучасного екологобезпечного технологічного обладнання та 

реалізації природоохоронних заходів.  

 

Отже, передбачені технологічні рішення, методи керування, умови та 

заходи забезпечують дотримання нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, досягнення 

граничнодопустимих концентрацій в приземному шарі атмосфери в районі 

експлуатації асфальтобетонної установки, дотримання рівня шумового 

навантаження, а також відсутність додаткового впливу на ґрунти, водне та 
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соціальне середовище, при цьому додаткових екологічних обмежень не 

передбачається. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження 

планованої діяльності не виявлено.   
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ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-2600520752022
Дата формування 15.11.2022
Надано на заяву (запит) Степко Дмитро В'ячеславович

07.11.2022, ЗВ-9201326902022

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі
Кадастровий номер
земельної ділянки

7425585500:06:000:0096

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 7425585500:06:000:0096
Місце розташування
(адміністративно-
територіальна одиниця)

Чернігівська область, Чернігівський район, Новобілоуська сільська рада

Цільове призначення:
Категорія земель Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого

призначення
Вид цільового
призначення земельної
ділянки:

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

Форма власності приватна
Площа земельної
ділянки, гектарів

4.0265

Нормативна грошова
оцінка, гривень

81560.65

Дата проведення
нормативної грошової
оцінки

22.12.2021

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про
документацію із
землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 20.08.2015;Фізична особа-
підприємець Залозний Олександр Анатолійович, Залозний Олександр
Анатолійович

Орган, який
зареєстрував земельну
ділянку

Управління Держгеокадастру у Чернігівському районі Чернігівської
області

Дата державної
реєстрації земельної
ділянки

19.02.2016

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
17.10.2012 No.1051, не зареєстровані.

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Додаток до витягу з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку від 15.11.2022 р. № НВ-2600520752022

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 7425585500:06:000:0096

Масштаб 1: 2000

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру



Опис меж: Умовні позначення:
Від A до Б земельна ділянка гр. Жибер Н.С.;
Від Б до В земельна ділянка гр. Навозенко
Г.Я.;
Від В до Г земельна ділянка гр. Деркач Н. В.;
Від Г до Д земельна ділянка гр. Деркач Н. В.;
Від Д до A землі загального користування
(проїзд);

Експлікація земельних угідь:

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:Всього
земель,
гектарів

Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

1 2
Площа

земельної
ділянки,
гектарів
4.0265

4.0265

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру
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peqoBr.rH n aruocQepHe uonirpx craqionapHllMn A)KepenaMn>> lq n.2 posnoptAxeHrul

roJroBrr gepnirincrxoi o6nacHoi 4epNasHoi a4ivriHicrpal{ii nia 30.03.2020 Ns193 <flpo
opranisaqiro Ha1aH:afl, a4nrinicrparplBHltx rocJryr) BrIAaHo Aosnin Ha BLIKITAII

sa6py4urorcqux peqoBr.rn B arrr,rocSepne uonirpr craqionapHllMll AXepeJIaMtI nia

0t.02.2022 TOB (ABTOCTPAAA TPEIZA rPvTI) - J\bUA74100270010051718-13

(15501; gepnirincrra o6lacrr, r{epniriscmufi pafion, c. Hosufi Einoyc).

3riano cr.cr. 11,31 3ar<ony Vrcpainu <flpo oxopoHy anvroc$epHoro uonirpx>

o6'err TOB (ABTOCTPAAA TPEfrA fPyll) 3a cryrreHeM BrrrIrIBy Ha :a6pygnenna

arrraoc$epHoro uonirpx ni4nocuucr Ao 4pyroi rpynu ra niAr.arae B3f,rrro Ha

AepxaBHrlfi o6nirc.

AoAarox:
Aognir NsUA7410027001005I718-13eil 03.02.2022 rua7 apK. B 1 npvrra.

B.o.4upeKropa {tat rrn^{- fynrcipenr CAJtrXOBA
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MicqesHaxoAlKeHHfl: 27700, Birunuuoxa o6nacmo, m. Binnuua, evn. ,[[aruuna
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(uicqernaxo4NeHHt IopLIALIiIHoi oco6u a6o uicqe upoxrBaHHr Sisnvnoi oco6u-ui4npuerraqr)

I4enrz@ircauiitsuit KoA IopI{ApIrIHoi oco6v a6o i4enru$iraqifiuufi HoMep

Sisz.rnoi oco6u: 43 079409

Opran, srcurtBr{AaB 4oanin: Vepruiziectxa odnacna depucaerua admiruicmpauin

TepvriH Aii Aogsotry: 10 poxie, s 03.02.2022 do 03.02.2032

Piruenns lepxnpoAcro)KrlBcnyx6ra :

f on o e ru e v np a en iru run,[[ ep uc np o d c n o uc u e cnv uc 6 u e V ep ui zi e c u xi rt o 6n a cmi

nh 02. I 1.2021 Jt(b 01-3 3-29/6258

[ara nuAaqi Ao3Borry: 03. 02. 2 02 2
(uucno, rraicrqr, pir)

B.o. 4zpeKropa,{enapraueHry eronorii
ra rrpnpo Ar'vrx pqcypcia 9epHirincrroi
o6nacnoi AeplraBHoi a.{rraiHicrpauii

(n.2 posnoprAxeuHs foJroBr,r rlepnirincrxoi
o6nacsoi 4epxannoi a,qr,IiHicrpaqii

{fuor*rl- f y trs cip enr CAJIIXOB A

sir 3 0.03 .2020 lrlb I 93 <flpo oprauisaqiro: HaAaHHt

a4uinicrparrnuux nocrryr>)

M.R.

Yuonn, sxi ncranoBJrrororbcr s Aosnori Ta Ao3BoJreni o6csru nzxraAis sa6pyAnrorouux

peqoBLrH n atuoc(fepne nonirpr ctaqionapHllMll AxepenaMu Ao.qalorbc.f, na 5 apryruax.



AoAarorc
Ao Ao3BoJry Ha BrrKLrAu za6py gworcrrrlrx

peqoBr4H n arnaoc$epHe nonirpr
craqionapHrrMu A)KepeJraMu

1.. Konrarcrui AaHi cy6'enra rocnoAaproBaHHs.

T O B A pn C T B O 3 O E M ElIt E H O rO B rrn O B rIAJr b H I C TIC)
KAB TO C TPA,4A TPE r7I rPWb)

(uonHe uainraenynanrur ropr4ArrHoi oco6lr a6o iu'r, no 6amosi ra upiswrqe Qi:rvHoi oco6u-ni4npr,rerr,rqx)

43079409
(igeHrr.r$irauifinufi roA: C,{P[IOV a6o inenua$ixaqifinufi HoMep Si:runoi oco6u ga .s'OO)

Ryn ux M wca rtn o C etw en o e uq, men. +3 I (0 4 4) 2 2 - I I - I 5,
email : a. tr aid. gr o o@gmail. c om

(iu'r, uo 6arrrosi ra upisnuqe repirHr,rra npr,r4rvHoi oco6u, rene(pon, rene(parc, eJreKTpoHHa nomra)

21100, Binnuqons odJracmo, m. Biruruaqfl, 6yn. fauuna fanuqtxozo, 6yd. 27
uicqegnaxoAxeHHrr roplrArrnoi oco6n a6o uicue npoxr,rBaHr{rr Qisnvnoi oco6u-nignpuertaqr)

21100, Binnur4tKa o6racmo, m. Biunuqn, 6yn. fanuna funaqoxozo, 6yd. 27
($axrnvHe naicqegnaxoAxeHHr ropu4nvnoi oco6r,r, rerb(fou, reretparc, eneKTpoHHa nourra)

15501, VepuiziecbKa odilacmb, VepruiziecbKuil paitoH, c. Hoeurt Einoyc
(uicu*uaxoAxeHrur o6'exra)

raruacii'uvvx*:x;i;::#;;:;;w#;::8(044)22-88-8t

(iu'r, no 6arrKosi ra upisnurqe oleparopa, rene([on, re.ne(parc, eJreKTpoHHa uourra)



2. V*ronn, qrci ncraHoBJrrororbcfl n gosno.rri Ha BIrKI{Ar,r

1.1 Vaoea I. tro eurcudie za6pydnronwffi peqoruu (e mowy qucni do mexuonozivuozo
rtpoqecy, o6naduauun ma cnopyd, oqucmKu za3onltJtoaozo nomot<y).

1.1.1 He Anr oAHoro 3 BKa3aHr{x Ao3BoJreHrax srAis suKrAin n aruoc(fepy He nonrauni
[epeBr.ruryBulrcfl. rpaHr,rrrrroAonycrzui pinui nuru4in, uaneAeni n ,{oryrr,reHTax. IHrurax

nraru4in, rlo rIrlH{Tb cytrenuft BnJILIB Ha HaBKoJrrrrrIHe cepeAoBLtrqe, 6yru ne noBI{HHo.

1.1.2 Crnracrpr-rui sniru rpo Br.rKrrAu n aruoc(fepy noBr,rHni naAaearvcfl Ao opranin
crarr{cr}rKrr. HaseAena B TaKr.rx geirax in(popuaqis rroBr.rHHa foryBarr.rcr y ei4uoni4nocri g

incrpynqirMr{ 3 AaHoro nLITaHH.s.

1.1.3 Monitopunr i anaris Anr Koxnoro oKpeMoro BrrAy nuruAin n aruoc$epy
uoeruffii po6urucx niAnosiAHo Ao YMoer 2 AaHoro poa4iny. 3sir rpo p$ynbrarr{
uoniropnury rroBr4Heu HaAaBarucfl, \o ,{enaptaueHTy eKonorii ra [pr4poAnr4x pecypcin
ulopiuuo.

1.1 .4 ,{o rexnonoriqHoro fipoqecy
1.1.4.1 Oneparop noBr,rHeH ga6esneqrru, rqo6 nci po6orz na o6'exd po6urucr raKr{M qr4HoM,

rqo6 snxfiAr.r B arMoc$epy ra/a6o 3aJrtx He npIa3BoAI{nI,I Ao c)rrreBr.rx He3pfrnocreir sa
MexaMr4 o6'erry a6o Ao cyrreBoro Brurr{By Ha HaBKonr{ruHe cepeAoBlrrqe.

1.1.4.2 flpu nneceni sNaiH Ao rexuonoriqnoro npoqecy, sI\aiHLI rexnonoriqnoro o6ragnanHx
a6o uarepianin, neo6xiAno npoBoAI{Tr{ KoperyBaHHs Ao sniry s innenrapraraqii srxr,qie
sa6pyAHroroq[x peqoBr4n n aruoc$ epHe nonirpx.

1.1.5,{o o6naAnannx i cuopy4.
1.1.5.1 3a6egnequru rexniqne o6cnyronyBauHr, KoHTponb rexHi.rnoro craHy ra
eKcrrJryararliro rexnonoriqnoro ycrarKyBaHHa y ni4nosiAHocri Ao Br.rMof, nepe,46a.reHprx B
'[acnoprax Ha AaHe ycrarKyBaHux, iucrpyxrtii g MoHTaxy ra eKcrrnyaraqii ra s iHrrrIax

Airoqux udpuarr,rnnr{x AoKyMeHTax.
L|.5.2 Pesepnyapne o6naAnanu-f, nyurrin ga6egue.reuHq ALBeJrbHr{M rrrur}rBoM,

rpy6oupono4z, :anipue o6naAnanns nosuHui sa6esuevynarra peprueru.rnicrr Ant
sauo6irauHr Br.rKr.rAaM ByrneBoAHin uanrana (xpinr ni46rapannx npo6 Ta peMoHTHzx po6ir).
1.1.5.3 Ycrarrynauux Arrfl e6epiranHr pi4roro ilaJrvma [oB]rHHo BKJrrorrarr{ crrcreMy
KoHTpoJrro pinnx nurvrBa ra 3axr{cry ni4 nepenuBaHn.f,.

1.1.5.4 3onniruns noBepxH.rr ycrarKyBaHHr Nrs. :6epiranux pigroro raJrr4Ba noBriHua
(pap6ynanacr cnirroni,q6unnoro $ap6oro.

1.1.6 [o oqr4crK[ Fa3o[r.rJroBoro rroroKy
1.1.6.1 E$errunnictb otrrarrleHHr rruJro- Ta ra3oorurcHofo ycrarKyBaHnr, BcraHoBJreHoro Ha

o6'erri, rroBrrHHa aa6e:neuynarra Aorpr,rMaHHr BcranoBJreHrlx nopuarneiB Br4Kr{Ay

ea6py4nroroqux peqoBlaH.

1.1.6.2 Ha nurooqucnoMy ycrarKyBaHni nonraHni cnoeqacHo rrpoBaAr.rrr.rcb pernaruenrni
po6oru rro orrrrrleHHrc nonirpouporo4in, rexuiuue o6cryronyBanH.rr ra peMoHTr.r.

L1.6.3 He gonycraerbcs. eKcrrJryararlis o6naAHaHHr 3 HecrrpaBnvrMvt a6o g nigrmo.renuurE
cr{creMaMr.r nlrnooquulennu. F{eo6xi,qno ga6egnequrr ra ni4rpIaMyBarLr qinicuicm rrrHeKoBtrx

rpancnoprepin.
1.1.7 [o neopranisoBaHlrx Axepen Br.rKHAy.

l.l.7.l llpr,r na4rvripnoMy BLIHocy nrlny 3 ni4xpr.rtnx una6erie rqe6enro ra rpaunigciny cni4
3acTocoByBaTr.r cr{cTeMr{ rrpr,rMycoBofo 3poueHH.r{.

1.1.7.2 Texnonori.*re o6ra4uaunfl nynrrin sa6esneqeuHr nanlrBou (uacocu, nepenycrni
KJrarraHH, 3acyBK]r, $nanqeni s'e4HanHx) neo6xi4no 6esnepepnno KoHTpoJrroBarrr Ha

ni4cyrnicrr npororin rraJwrr,a.llpu nrauuruenni npororin o6raAnannr 3 [poroKarr,ru ni4rxrae
rro3arrJraHoBoMy peMoHTy.

I.1.7.3 Texnorori'rHe o6naAnanns 6ityiranoro rocrroAapcrBa (6irpaonpoBoAr.r, 6iryirnri
Hacocn, 3acyBKr.r, Snauqeni 3'e4HaHH.f,, $imrpu) neo6xiAno 6ernepepnHo KoHTpoJrroBarr.r Ha

ei4cyrnicrr npororin ByrneBoAHIax 6iryrr,ry. IIpu BHHI{KHeHHi npororin o6ra4uannx :
nporoKaMr{ niAnsrae uosafnanoBoMy peMoHTy.



1.2 Vuoea 2. Bupo6uuvuit rcoumpona.
1.2.1 fpanrawro 4ouycruui BllKr,r,4r,r n anrroc(fepy B paMKax Ao3BoJry nonnuni

T4yMaqr,rTr,rcr HacTyrrHraM rrr,rHoM:

l.2.l.l llepiogn.rHraft uoniropznr:
a) [tn 6yAr-xroro napaMerpy, nuuiproeanHr rKoro B cr.rny oco6nrnaocrefi

npo6oni46opylanafisy za20 xBTIJTI,IH HeMoxJrlrBo, seo6xiAHo BcraHoBr{Tr.r npr.rAarunfi uepio4
npo6oni46opy, a orpnuaui flprl TaKr,IX nuuipax BeJr]rqrrHrr He rroBr{HHi uepenuqynaru
rpaHurrHo Aorrycrr,rMy Ben[qt4Hy Ao3BoJreHr.rx nuxra4in.

6) Pesynrtaru nuuiploBaHb ruaconoi KoHrIeHTparIii sa6py4nroro.roi pevonr.urr.r, xxi
xapaKTepl43ylorb sMict qiei sa6py4nroroqoi peqoBr4Hr4 3a ABaArlrrr{xBr{Jrr.rHHraft npouixox
qacy no BcboMy nlauipnouy uepepisy ra3oxoAy, BBaxarorbc . "raKvrMr4, rrlo He rrepeBr.rqyrorb
3HaqeHHt siAnosiAuoro HopMarI{By rpaHlltlHoAofiycrr.rMofo BvrKuAy) rKrrlo 3Haqeurur
Koxnoro pe3yJlbrary nI.rnripronaHHt He nepeBr4rrrynrb 3HaqeHHr BcranoBJreuoro HopMarr4By
rpaHr.rrrHoAonycTr4Moro BHKlrAy.

n) fpanz.ruoAorycrl{Ma iHrencrasHicm suKlrAie rroBr{HHa po3prxoByBartrcs. na ocuoni
KoHIIeHTpaIIiit sr cepeAH.fl BerutILIHa ga nensnfi nepiog qacy, rroMHoxeHa Ha Beirlqr.rHy
niAnoeiAnoi Macoeoi Burrparn. He oAuu 3 BH3HaqeHvx raKr.rM qLrHoM noxagnraxin He [oBlrHeH
rrepeBr.rrqyBarvrpanu'uHo Aonycrr.rMy Benr.rquHy inreucranuocri nurcra4in.

r) .{.na scix iHlrsx napaMerpin, ne o4zn is cepe4nix noragnurin za 20 xBrrJrr4H He
noBlIHeH nepeBl{rllyBaTfi rpaHr{qHo AonycTr.rMy Benr,rtrr{Hy Ao3Bonennx nrarr.r4ir.

I.2.2 fpayl4tlHoAorlycu.IIrai ronqenrpaqii Ans BnKHAie e arMoc{epy, scraHosueui n

,{osnoni, uoeNHHi rocflrarvc . 6e: poa6anfleHH.tr nonirp-anr ra noeuuui {pyHTyBarvcs Ha
BeJrr.rrrrlrHax o6c-rry rasie, ilpr,r3BeAeHr4x Ao HacTy[Hr,rx HopManbHrrx yN{oB:

1.2.2.1Y nranagry ra:in (oxpiM rrpoAyKris cnanronaHna): Tenaneparypa: 273 K, rvcx: 101,3
xIIa (6es nrilpanneur ua nuicr KlrcHro ra nolorocri).
1.2.2.2 Y nuna4xy ragonoAi6snx rrpoAyKrie cuanroeaHu-{: Terdueparypa: 273 K, rucr: 101,3
xIIa, cyxuit rit3; rIpIaBeAeHI{x Ao HopMaJrbH[x yMoB Ta craHAaprHoro nuigrV Kr.rcnro, Anrr ra3y
3% :

1.2.3 Oneparop noBIaHeH rIpoBoAI{r}I nia6ip npo6, analis, nrarraipronannx,

AocniANeHHx, o6cnyroByBaHHt ra xa-rri6pyBaHH.fl ni4noni4Ho 4o pos4iny - llepenir saxoAie
IrIoAo sAificHeHHs KoHTpoJIIo 3a AorpI-rMaHHrM 3arBepAxeHr.rx nopnrarr,rnin
rpaHI,IqHoAonycrLIMkIx nurzAie sa6py4nroroqvx peqoBr4n Ta yMoB Ao3BoJry Ha Br.rKr{Arr.

1.2.4 Ha Axepentx nnxra4in, .sKi niArsrarom nepioAr4rrHoMy uouitopnury cy6'err
rocrloAaproBaHHt roBI4HeH, o6rarnrynaru N,ricqs ni46opy npo6 s ypaxyBaHHrM Br{Mor ACTy
8812:2018 <-flricm nonirpa. Buxurn craqionapuux Axepen. Hacranorra a ni46npaHnfl
npo6>.

1.2..5 flicls. auarisy pesynsrarie nnnpo6ynaHb, qacrora, MeroAr{ ra neperir po6ir s
uouiropuury, ni46opy upo6 ra anarisy, [pI{BeAeHi n ,{osnoni, nonranni KopeKTyBarr,rcfr, npu
yuoni rorepeAuboro rr]IcbMoBoro Ao3Bony fleraprauenry exonorii ra upupo4nux pecypcin.

1.2.6 Ha ncix gxepeJltx BLIKId4in oueparop noBr{HeH BcraHoBrrrr,r raxi upvcrpoi a6o
ycrarKyBaHEs, AIrs. upo6oniA6opy (nrnroqiloqu ycrarKyBan:Fl'. I.ns. BBoAy AaHvx a6o inue
eneKTpoHHe ycrarKyaanHx), rri rrloxyrt 6yru npHnucani ,{euapranreHToM eKonorii ra
rpI{poAHLIX pecypcin. Bce ycrarKyBaHHs rIoBIrHHo sa6esuevynarrE 6egue.rHe

SynrqioHyBaHH.rr ncix cracreM npo6oni.q6opy ra uoHiropuHry.
1.2.7 Oneparop TIoBLIHeH ga6esne.ryBatrE nocriftlauir ra 6esne.ruzft Aocryr Ao roqoK

ni46opy npo6 4nr KoHrpoJlro nuru4in n aruoc(fepne nonirps, a raKox 6eene.ruufi Aocryr Ao
6yAr-rxzx inurnx rotloK upo6onig6opy ra laoniropuury, ni.qnosiluo Br4MoraM

,{enapraueHTy eKonorii m npupo4ru.rx pecypcin.
1.3 Vaoea 3. tro aduiuicmpamurHl,tx diit y pasi euuuKHeHHfl uadseuvailuux cumyoqiil
mexHoeeHHozo ma npupoduozo xctpoKmepy .

1.3.1 Cy6'eKr rocnoAaploBaHnt (Oneparop) nonuuen HarrpaBnrrr.r uosiAoil,rreHuf,, sK
uo rele$oHy, raK i no $trccy (xrqo e raKa Moxnnsicrr) n .{enapraMeHr exolorii ra



nprpolHl{x pecypciB a6o s inmnft ui4pos4in {enaprauenry .rrK Moxrrr.rBo cropirue (na
crinrxz qe [paKTLItIHo Mo]KJILIBo), uicnx roro, rK ni46ynaerrcr rr1ocb 3 HacryflHoro:
I .3 . 1 . 1 By as- xxuir Burnur L, sxuit se n i4no n i4ae Br.rMo f ulM,{osnouy ;
1.3.1.2 By.ul-xna anapix tKa Moxe crBopr,rrrl 3arpo3y :a6py4ueHna nonirps a6o Moxe
norpe6ynaru eKcrpegl{x gaxoAin pearyBaHnr. Y sKocri cr<naAosoi qacrrrHr.r uoni4ouleuHx,
Oueparop rIoBI{HeH BKa3arI4 Aary ra.rac raKoi anapii, npr.rBecrr4 AoKJraArry in$opuaqirc 11po
Te, Iqo crtuloct ra 3axoAll, npvlfinmi Ans nriHirr,risallii srrrzAin i 4m rro[epeA)Keunr uogi6uux
anapiit n uafi6ynrboMy.

1.3.2 Oneparop noBI{HeH AoKyI!{eHraJIbHo (pixcyearn 6y4r-xri anapii, nrasaui Br,rrrle B

Aa:aiit yrr,roni. B noni4orrlnenui, .f,Ke :rr4aerbcs. lenapraueur erolorii Ta [prpoAr{r.rx
pecypcin, rIoBIaHHa HaBoALITI{cb AoKJra,qHa in(poprraaqir npo o6craszu[, xni npr.re".n" 4o
anapii Ta fipo nci npuftuxri aii Anx irainiuisaqii nnnzBy Ha HaBKoJrr4rrrne cepeAoBr4rrle ra AJrfl
NriuiN,risarlii o6cxry yrBopeHr{x nigxo4in.

1.3.3 3nir sa goninsuoro (popnrorc npo nci sa(pixconani anapii roBr.rueH HaAaBarr.rcr B

,{enapralrenT eKoJlorii ra rrprapoAnlrx pecypcin s sxocri cr<nagonoi qacrr,rn]r pi.ruoro
exoloriqHoro sni'ry. HanegeHa B TaKoMy ssiri iHQopuaqix [oBr4HHa foryBarucff y
eiAuoniAHocri s iuctpyrqixun, 3arBep&KeHVMr.r [epxaenoro cnyx6orc Vrpainr t
naAsez.rafi Hr,rx curyaqifi .

1.3.4 O6os'saru. Oneparop noBI{HeH :a6e3neuurr.r, rqo6 ni4uoni4arlua oco6a,
BLBHaqeHa HaKzl3oM xepinunra o6'eKTa, 6yna locrynHa Ha o6'ercri n 6y4r-xxl.rfi vac, Korra
ni46ynaemc.fl BKa3aHa Aisnrsicrr.

3. [ornoneni o6cqrlr nnrcuAis ra6pygHrox)rrux perroBuH n aruocQepne uonirpn
3:I floseoneui o6cnzu eurcudie sadpydunnqux peqorltH, flrci eidueceui,do iuwux dtrcepea
surcudie ..

JW I 0 - Tpy6 a cywunbHozo a?pe zamy ac$ anamo 6 emouosuiwynavct

Macosoi Brlrparr4 ( r/cer):
- 4rx oxcnAr,r a:lory (oxcr.r4 ra giorcr-r4 a3ory) y repepaxygKy Ha AiorcuA a3ory 1,469
- 4nx.{iorcu4 cipru (aiorccra ra rpr.roKcr4a) y nepepzxyHKy ua 4ioxcra4 cipnz 1,422
- Ans OKcraI Byrneqrc 4,923

llbl l - Pyrcaeuuit $inump cunocy uiuepqrbHozo nopowt<y
llbL2 - Pyrcaeuuit Qinump cuttocy rumy

,{nx pevonvtn, Ha sxi He BcraHoBJIeni HopuaruBr{ rpaHrrrrHo4orrycrr{Mvx auxrE4in ni4uoni.rgro
Ao 3aKoHoAaBcrBa, BcraHoBJllolorbc-fl AJrr KolrHoro A)r(epena BkrKr4Ay uacryuui BeJrr.rqr4gr{
rraacoroi Bprrputu ( r/cer):
- Arrs Pe'ronvHr y nzrnx4i cyc[euAoBan]rx rBep.qr4x tracrrirHor ne4ra$epeHrlifiosaHr{x 3a

cKnaAoM 0,0547 '

Haftnaeuynanua
sa6py4nrorc.roi

petloBlrHr,I

fpaHu.*ro4o-
nycruulrfi BvKn[,

niAuoniAno Io
3aKoHoAaBcrna.ur/u3

3arnepgxeHzft
rpaHr.lrrH oAonycTr.l -
nrrzfi nraxu4,MilM'

TepuiH AocrfneHHt
3aTBepAXeHOrO

3HaqeHHt

PeqonuHn y nzrux4i'
CyCneHAOBaHLIX

TBepAr,rx qacTr,rHoK

ue4r-r([epeuqifi onanux
34 CKJIA,IIOM

[nx pevonvIn2 Ha sri He BcraHoBJIeni uopuaruBra rpaHr.rquoAorrycrr{Mux nzru4in BiAuoBilgo
Ao 3aKoHoAaBcrBa, BcraHoBJIIoIorbct AJr{ KoxHoro Axepena BuKr.rAy Hacrynni BeJrr,rqr,rHrr



Nel6 - Tpy6a poseaHma)rcy*aqo nHe*MompaHcnopmy qenwrosHux do6aeorc

.{nx pe.ronvtn) Ha srd He BcraHoBJreui nopuaurBr.r rpaHurrHoAorrycr}rM}rx BLrK}rAin ni4noni4uo
,4g 3aKoHoAaBcrBa, BcrauoBJrrororbcs Anr KolKHoro Ax(epena BvrKr4Ay nacryuni BeJrr{rrr.ru}r

Naacoeoi Br4Tparu ( r/cer):
- Ans Pe.{oerurr y nuuxgi cyc[euAoBaHr.rx rBepA[x qacrr4nor Hegr$epenqifionanr{x 3a

cKJraAoM 0,005

lW18 - Tpy6a uazpieava pidrcozo mennouocin

,{nr peuonurn, Ha sri He BcraHoBJIeni nopuarraBr,r rpaHr{rruoAonycrr{Mux nrar<raAie ni4uoni4no
Ao 3aKoHoAaBcrBa, BcraHoBJllororbcr AJrt KoxtHoro AxepeJra BHKlrAy nacrynui Berr.rtrr4Hr.r

Macoeoi Burparr,r ( r/cer):
- Ans OxczAlr a3ory (orccrag ra AiorccraA asory) y repepaxynKy Ha AiorcuA a3ory 0,144
'- 4ru fiiorcu4 cipr<u (aioxcraa ra rplroKcrrA) y nepepaxynKy Ha Aior<cul cipru 0,139
- ans OKcfA Byrneqrc 0,482

lW30 - Pyxaeuuit $inump atrocy nopotaKonodidnux uamepianir r

Nb3I - Pyrcaeuuil Qinump dodamrcoeozo cuilocy nopowKonodi6nux uamepianie
Ns32 - Pyrcaeuuil Qinump dodamrcoeozo cunocy nopouKonodiduux uamepianie
.{nr pevou.rH, Ha sld He BcraHoBJIeni uopuatraB[ rpanlrrrHoAorrycr[Mux nnrzAin nilnoniAno
Ao 3aKoHo.qaBcrBa, BcraHoBJllororbct AJIfl Koxnoro Axepena Bu:r.u4y Hacryuni BeJrr{tr}rH}r

rr,racosoi Bvrparr4 ( r/cex):
- g^ns, PeqonraHr.r y,nurnx4i cycrreHAoBaHr{x rBepAr,rx qacrr,ruox nepr(fipeuqifionan}rx 3a

cKnaAoM 0,0547 '

3. 2. Heopzauisoeaui dtrcepena eurcudie.

.{nx ueopranigoeaHrax AXepeJr nrar<rz4in No}.fs l-9, 13-15, 17, 19-29,33-39 HopMarr4Br.r

rpaH[rrHoAorrycT]rMr.rx nuxraAis He BcTaHoBJrroroTbcs. PerynronauHs suxr.rAis sil qHx Axepen
sAificHroerbc.f, [urrxoM BcraHoBJIeHHr BHMor rrloAo rexnonoriqHoro npoqecy ra ynpanuiunx
Aislrsictro, BI,IKoHaHHr. sKurx ga6egneq[Tb peryn]oBauHr sr,rKuAie ra6py4urolorrr4x perroBr.rH

ni4 ueopranisosaHoro Axepena aa6py4neuux amaoc(f epHoro nonirpr.

llpranrirrca:
Kapra-cxeua ni4upueucrBa, 3 HaHeceHr.rMr,r AxepenaMlr surr,rAis sa6pygnrorc{rrirx peqoBr4H B

i.aruocQepne nonirpr, a raKox in$opuaqix s ix xapaKTeplrcrr.rKaMr,r i napalrerpauu
rrpr,rBoAr{Tbcx y Innentapnsaqii.

Ta6nuus,2

Haftuenynann-a
sa6py.unrorouoi

peqoBr,rHr4

fpauuuuo4o-
nycrraruraft BlrKrrA

eiAnoeiAuo Ao
3aKoHoraBcrea.Mr/M3

3arnepAxennfi
fpaHr4qHoAorrycrr4 -
tttuft. auwtg,Mr/M'

Tepnrin AocrrHeuHt
3aTBepAxeHOrO

3HaqeHH.S

I 2 3 4
Pe.rosNHz y narux4i

cycneHAoBaHr.rx
TBepAI,IX qaCTI{HOK

ne4u$ipeuqiftonauux
3A CKNA,IIOM

150 150 2022p.



4. 3axoAn rrloAo cKopoqenHs nurcuAin ra6pygnrorcqux peqoBrrH
He nepe46arleuo

5. Ilepe.rrirc saxoAis rrloAo sAificHeHus KoHTpoJrro 3a AorpIrMaHHflM BcraHoBJreHr{x

rpaHr.rrrHoAonycrrrMux nrarcraAin sa6pygnrcrcqux perroBr{H Ta yMoB Ao3BoJry Ha BnKITAH

3AXOAI4
rrloAo sAificHennr KoHTpoJrro 3a AorpIaMaHHsM 3arBep.4xeHl{x

nopuarr.rniB rpanr4tlHoAorlycrl{Ml,Ix slrrlaAin
:a6py.unroroqux peqoBLIH

Ta1nwts3

Houep/
HOMepr,r

Alr(epeJr
sraKr.rAin

Hafiueny-rauru
sa6pylnro-rouoi

peqoBI4HI4

3arnepAxe-
ttuit

rpaHHrrHoAo-
rrycrzuprft

BI,IKHA,MT/M-

IIepio4uuHicru
nuuipronauu.a

MeroAura
BI,IKOHAHHfl

nuuiproaanr

Micqe
nia6opy

npo6

I 2 a
J 4 5 6

l0

Peqonr,rnu y eurnrgi
cycIIeHAoBaH}Ix

TBepAnx rIacTHHoK

ne4ra$epenqifioeaHnx
3A CKJI'UIOM

50 I pa^: Ha pix

Merpolorivuo
arecrosaHi
MeTOAI4Kt4

BI,IKOHAHH.'I

sr,rrliorosaHr

3nAHO

BI,IMOI

ACTv
8812:2018

18 l.

Pe.rosraHr.r y nuruxgi
cycneHAoBaHI,IX

TBepAr,rx qacTHHoK

ne4uSepenqifioeaulrx
3A CKJIA,IIOM

150 I pa": Ha pir

Merpororiuno
arecrosaHi
MeTOALIKII

BUKOHAHH'

suMiprosaHr

3rrAHO

BI,IMOI

ACTv
8812:2018

6. CxacynaHnq .qircqnx Ao3BoJriB

,{osni.ir cKJraAeHo n 2-x npnvripnurcax.

;
B.o. naqanbHr4Ka ni.qAiry perynloBaHHt
rplrpoAHr.rx pecypcie ta niAxoAie
yrpaBniHH.s 6rcrxetHoro (financyBauHt ra
rprpo.ryrrx pecypciB,{euapraventy erororii
ra rrpnpoAHux pecypcin r{epuirincbKoi

o6nacsoi 4epxanuoi amainictpallii Mapix EYA3flK
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43079409

Місцезнаходження

Україна,	21036,	Вінницька	обл.,	Вінницький	р-н,	місто	Вінниця,	вул.Максимовича,
будинок	4,	корпус	А,	кабінет	311

Фактична	адреса

Місцезнаходження

Чернігівська	обл.,	Чернігівський	р-н,	с.	Новий	Білоус

Координати

51.540186,	31.160598

Види	та	обсяги	забруднюючих	речовин



№	з/п
Категорія	джерела	викидів Забруднююча	речовина

Потенці
йний	обс
яг	викид

ів

Фактич
ний	обс
яг	вики
дів

Порогов
е	значе
ння	вик
идів

код найменування код найменування тонн/рік тонн/рік тонн/рік

1 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 04002 Азоту	(1)	оксид	[N2О] 0.07708 0.06423 0.1

2 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 07000 Вуглецю	діоксид 9527.272

6 7939.394 500

3 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 05000 Діоксид	та	інші	сполуки	с

ірки
11.80711

94
9.839432

4 2

4 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 12000 Метан 0.3843 0.3206 10

5 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 11000 Неметанові	леткі	органіч

ні	сполуки	(НМЛОС)
13.70192

71
11.45326

21 1.5

6 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 06000 Оксид	вуглецю 40.873 34.061 1.5

7 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 04001

Оксиди	азоту	(у	перерах
унку	на	діоксид	азоту	[N
O	+	NО2])

12.1378 10.115 1

8 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 03000

Речовини	у	вигляді	суспе
ндованих	твердих	частин
ок	(мікрочастинки	та	вол
окна	)

19.42655 16.18887 3

9 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 05001 Сірки	діоксид 11.8066 9.839 1.5

10 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 05002 Сірководень	(H2S) 0.000519

4
0.000432

4 0.03

11 2D3b Асфальтування	дорожнь
ого	полотна 11048 Фенол 0.040459

3
0.033650

9 0.1

Загальний	обсяг	забруднюючих	речовин



№	з/п
Забруднююча	речовина Потенційний	

обсяг	викидів
Фактичний	об
сяг	викидів

Порогове	зна
чення	викидів

код найменування тонн/рік тонн/рік тонн/рік

1 04002 Азоту	(1)	оксид	[N2О] 0.07708 0.06423 0.1

2 07000 Вуглецю	діоксид 9527.2726 7939.394 500

3 05000 Діоксид	та	інші	сполуки	сірки 11.8071194 9.8394324 2

4 12000 Метан 0.3843 0.3206 10

5 11000 Неметанові	леткі	органічні	сполуки	(НМЛО
С) 13.7019271 11.4532621 1.5

6 06000 Оксид	вуглецю 40.873 34.061 1.5

7 04001 Оксиди	азоту	(у	перерахунку	на	діоксид	аз
оту	[NO	+	NО2]) 12.1378 10.115 1

8 03000 Речовини	у	вигляді	суспендованих	твердих
частинок	(мікрочастинки	та	волокна	) 19.42655 16.18887 3

9 05001 Сірки	діоксид 11.8066 9.839 1.5

10 05002 Сірководень	(H2S) 0.0005194 0.0004324 0.03

11 11048 Фенол 0.0404593 0.0336509 0.1

Статус

На	обліку/Знятий	з	обліку

На	обліку

Дата	взяття	на	державний	облік

29.11.2022


